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eDitorial

Geriatria & Gerontologia – o desafio da qualidade

A recepção calorosa da primeira edição de Geriatria & Gerontologia, por parte dos associados 
da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e leitores em geral, veio assinalar a 
importância desse periódico na comunidade de geriatras e gerontólogos do Brasil, bem como de 
todos aqueles que se interessam por temas relacionados ao envelhecimento humano.

Com base nas diversas apreciações que recebemos, visando ao permanente aprimoramento 
editorial da revista, Geriatria & Gerontologia surge em sua segunda edição com aprimoramento 
em seu padrão editorial e gráfico, o qual esperamos estar agora com a estatura necessária de um 
periódico de referência e dentro de padrões internacionais.

Ainda que o fluxo de artigos encaminhados para a revista venha sendo bastante animador, par-
ticularmente se considerarmos a fase praticamente de lançamento em que ainda nos encontramos, 
os editores vem envidando esforços para a captação cada vez maior de artigos de qualidade. Nesse 
sentido, faz-se fundamental o envolvimento em especial de todos aqueles vinculados a programas 
de pós-graduação, tornando Geriatria & Gerontologia um espaço privilegiado para a divulgação 
dos resultados de dissertações, que muitas vezes acabam não publicadas.

Por fim, chamamos a atenção para a necessidade, por parte de alguns associados da SBGG, de 
atualizar o próprio endereço junto à entidade, sem o que estarão privados de receber regularmente 
a revista em domicílio.

A Editoria
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Disfunção cognitiva e doença renal crônica

A prevalência de doença renal crônica tem aumentado de forma alarmante nos últimos anos1, 
sendo particularmente alta entre as pessoas idosas. No Brasil, um estudo de base populacional em 
Bambuí, Minas Gerais, mostrou a prevalência de creatinina sérica elevada de 0,48% em indiví-
duos adultos e de 5,09% em idosos2. O número de pacientes em regime de diálise tem também 
aumentado apreciavelmente, com grande impacto em termos de custos para o sistema de saúde. 
Em 1994, havia 24 mil pacientes mantidos em diálise no Brasil, passando essa cifra para 59.153 
em 20043. O grupo de pacientes que se encontram em programas de diálise é, com efeito, cada vez 
mais representado por idosos4.

As ocorrências de disfunção cognitiva e demência são bem maiores entre pacientes portadores 
de doença renal crônica que na população geral5. As razões para esse fato não são totalmente esta-
belecidas, havendo questionamento se estaria relacionado ao efeito direto da uremia ou a fatores 
de risco clássicos para doenças cardíacas e cerebrovasculares, comuns nesse grupo de pacientes e 
reconhecidamente associadas à maior ocorrência de demência. Estudos recentes, no entanto, suge-
rem que a associação entre doença renal crônica e disfunção cognitiva é independente da presença 
desses fatores de risco e da ocorrência de doenças circulatórias6. Potenciais mediadores de disfun-
ção cognitiva em pacientes com doença renal crônica têm sido considerados, incluindo anemia, 
níveis séricos elevados de homocisteína e estresse oxidativo aumentado.

Anemia é uma conseqüência habitual da doença renal crônica, sendo relatada como possível fator 
de risco para demência em pacientes submetidos à hemodiálise7. Os níveis séricos de homocisteína, 
por sua vez, encontram-se aumentados na doença renal crônica em fase moderada8. No estudo de 
Framingham, homocisteína aumentada foi identificada como fator de risco para doença de Alzheimer9. 
Também de interesse, na análise dos possíveis mecanismos que expliquem a maior ocorrência de 
disfunção cognitiva e demência nos portadores de doença renal crônica, é o achado de um aumento 
de estresse oxidativo na insuficiência renal crônica10. Estudos encontraram associação entre níveis 
reduzidos de antioxidantes e maior ocorrência de demência vascular e do tipo Alzheimer11.

Em face da importância, tanto do ponto de vista clínico como de saúde pública, com que se 
reveste a associação entre doença renal crônica, disfunção cognitiva e demência, investigações nessa 
área apresentam-se altamente pertinentes. Na presente edição de Geriatria & Gerontologia, No-
gueira et al.12 suscitam uma questão adicional importante, e ainda pouco explorada na literatura, 
que é a possível associação entre disfunção cognitiva e mortalidade em idosos. 

Com base na evidência atualmente disponível, a avaliação da função cognitiva apresenta-se 
cada vez mais como elemento essencial na consulta de pacientes portadores de doença renal crôni-
ca, especialmente entre aqueles na faixa etária mais avançada. 

João Macêdo Coelho Filho

Professor Adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade  
Federal do Ceará. Editor-Chefe de Geriatria & Gerontologia
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Força muscular proximal: um elemento-chave 
para a saúde do idoso

Envelhecer é um privilégio e uma das mais importantes conquistas sociais da humanidade1. Con-
tudo, em tempos de mudanças demográficas e epidemiológicas tão marcantes no nosso País, en-
velhecer com qualidade de vida e independência ainda é um grande desafio. O estudo de Silva et 
al. publicado neste número, apresentando resultados de uma pesquisa que testou dois tipos de 
intervenção com exercícios em idosos, levanta uma questão crucial para a atenção à saúde dessa po-
pulação: como envelhecer de forma ativa, independente e com capacidade funcional preservada? 

É reconhecido que há mudanças fisiológicas inexoráveis com o processo do envelhecimento, 
especialmente as relacionadas ao sistema musculoesquelético, tais como a osteoporose e a sarco-
penia2, definidas como a perda da massa, força e qualidade muscular3. Vários estudos indicam 
que a capacidade de gerar força muscular voluntária é comprometida com o envelhecimento, 
evidenciando-se após os 65 anos4,5. 

A redução da massa muscular com o envelhecimento e sua conseqüente diminuição de força, 
potência e resistência musculares e perda de movimentos finos é atribuída à perda e à atrofia das 
fibras musculares, principalmente nas fibras tipo II de contração rápida2,5. A redução dos moto-
neurônios alfa, declínio hormonal3 e aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias como a 
interleucina 6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) também estão envolvidos no pro-
cesso6,7. Hábitos como o declínio na ingestão alimentar, denominada anorexia do envelhecimento, 
e a inatividade física também são fatores determinantes da sarcopenia2,8. 

Conseqüentemente, inúmeras tarefas funcionais, como levantar-se, deambular, subir e descer 
escadas ficam comprometidas, gerando incapacidades físicas, alterações do equilíbrio, aumento do 
risco de quedas, comorbidades, inatividade física, fragilidade, dependência e risco de morte2-4,8,9. 

Apesar disto, é possível prevenir a sarcopenia, minimizar e até reverter seus efeitos deletérios, 
especialmente por meio de exercícios de resistência10-12. Uma metanálise13 de 66 ensaios clínicos, 
com 3.783 participantes, avaliou os resultados de protocolos de exercícios resistidos em pessoas 
idosas sobre desfechos dos parâmetros físicos da função muscular (força, potência e resistência), 
funcionalidade e qualidade de vida relacionada à saúde. Ficou demonstrado que, exercícios re-
sistidos são eficazes para aumentar a força muscular e diminuir a limitação funcional. Contudo, 
efeitos adversos permanecem obscuros, uma vez que os estudos incluídos na metanálise não os 
reportaram.

Portanto, ainda não há consenso sobre a melhor alternativa de intervenção com exercícios, pois 
os estudos publicados muitas vezes têm resultados inconsistentes, metodologia incoerente com o 
desfecho, dificuldade de controle das variáveis, delineamentos metodológicos inadequados e tama-
nhos amostrais insuficientes para demonstrar a efetividade desse tipo de intervenção13.

O American College of Sports Medicine e a American Heart Association14, publicaram os resulta-
dos de um estudo conduzido com a opinião de especialistas que, baseados em estudos clínicos de 
melhor qualidade sobre os efeitos dos exercícios em idosos, produziram uma recomendação clínica 
a cerca do tema. 

A recomendação básica é de que os idosos tenham uma prática regular de atividade física que 
inclua atividade aeróbia, exercícios de flexibilidade e de resistência com objetivo de prevenir os 
problemas de saúde decorrentes da inatividade e a morte prematura. Para idosos com problemas 
identificados, a abordagem deve ser particularizada e devem ser incluídos treinos funcionais, de 
equilíbrio e de marcha.
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Assim, além das atividades cotidianas recomenda-se que os idosos pratiquem uma atividade 
aeróbia de moderada intensidade, de tal forma que sejam gastos 3 a 6 MET, ou em uma escala 
de esforço auto-percebido de 0 a 10 (pequeno para excessivo esforço) os idosos se mantenham na 
faixa de “5 a 6”. Essa atividade pode ser fracionada ao longo do dia e realizada de preferência todos 
os dias da semana. O treino de exercícios resistidos deve ser também de intensidade moderada, 
realizados em dias não consecutivos, incluir 8 a 10 exercícios para os grandes grupos musculares 
com repetições de 8 a 15 vezes. A carga pode ser progressivamente incrementada, de acordo com 
a capacidade individual, e preferencialmente devem ser supervisionados para se evitar as lesões e 
efeitos adversos14. 

A manutenção da função muscular é um elemento-chave para a saúde global dos idosos, pois 
permite funcionalidade plena e conseqüente independência. Para se alcançar este importante ob-
jetivo é necessário despertar nos profissionais de saúde a consciência de que a inatividade física 
deve ser combatida veementemente, pois seus efeitos deletérios são amplamente reconhecidos. 
Qualquer idoso pode se beneficiar da prática de atividade física que, sobretudo, deve ser prazerosa 
e incorporada como hábito saudável no seu cotidiano.

Rosângela Corrêa Dias

Fisioterapeuta, doutora em Ciências da Reabilitação, Professora  
Associada da Universidade Federal de Minas Gerais

E-mail: rcd@ufmg.br

referêNciaS

		1.	 	World	Health	Organization.	Active	Ageing:	A	Policy	Framework.	[Acesso	em	2008	fev	20].	Disponível	em	http://www.who.
int/ageing/en/. 

		2.	 Jansen	I,	Steven	B,	Heymsfield	M,	Robert	R.	Low	relative	skeletal	mass	(sarcopenia)	in	older	persons	is	associated	with	
functional	impairment	and	physical	disability.	J	Am	Geriatic	Soc.	2002;50:889-96.	

		3.	 Castillo	EM,	Goodman-Gruen	D,	Kritz-Silverstein	D,	Morton	DJ,	et	al.	Sarcopenia	in	elderly	men	and	women	–	the	Rancho	
Bernardo	Study.	Am	J	Prev	Med.	2003;25(3):226-31.	

		4.	 Deschenes	MR.	Effects	of	aging	on	muscle	fibre	type	and	size.	Sports	Med.	2004;34:809-24.

		5.	 Zhong	S,	Chen	C,	Thompson	L.	Sarcopenia	of	ageing:	functional,	structural	and	biochemical	alterations.	Rev	Bras	Fisioter.	
2007;11(2):91-7.

		6.	 Ferruci	L,	Pennix	BWJH,	Volpato	S,	Harris	TB,	et	al.	Change	in	muscle	strength	explains	accelerated	decline	of	physical	
function	in	older	women	with	high	interleukin-6	serum	levels.	J	Am	Geriatr	Soc.	2002;50(12):1947-54.

		7.	 Ferruci	L,	Harris	TB,	Guralnik	JM,	Tracy	RP,	et	al.	Serum	IL-6	level	and		the	development	of	disability	in	older	persons.	J	Am	
Geriatr	Soc.	1999;47(6):639-46.

		8.	 Thomas	DR.	Loss	of	skeletal	muscle	mass	in	aging:	examining	the	relationship	of	starvation,	sarcopenia	and	cachexia.	Clin	
Nutr.	2007;25(4):389-99.

		9.	 Fried	LP,	Ferrucci	L,	Darer	J,	Williamson	JD,	et	al. Untangling the concepts of disability, frailty, and comorbidity: implications 
for	improved	targeting	and	care.	J	Gerontol	A	Biol	Sci	Med	Sci.	2004;59(3):255-63.

10.	 Nelson	M,	Layne	J,	Bernstein	M,	et	al.	The	effects	of	multidimensional	home-based	exercise	on	functional	performance	in	
elderly	people.	J	Gerontol	A	Biol	Sci	Med	Sci.	2004;59A(2):154-60.

11.	 Tseng	BS,	Marsh	DR,	Hamilton	MT,	Booth	FW.	Strength	and	aerobic	training	attenuate	muscle	wasting	and	improve	resis-
tance	to	the	development	of	disability	with	aging.	J	Gerontol	A	Biol	Sci	Med	Sci.	1995;50	Spec	No:113-9.	

12.	 Taafle	DR.	Sarcopenia	–	exercise	as	a	treatment	strategy.	Australian	Fam	Physician.	2006;35	(3):130-3.

13.	 Latham	N,	Anderson	C,	Bennett	D,	Stretton	C.	Progressive	resistance	strength	training	for	physical	disability	in	older	people	
(Cochrane	Review).	In:	The Cochrane Library, Issue	4,	2007.	Oxford:	Update	Software.

14.	 Nelson	M,	Rejesk	WJ,	Blair	SN,	Duncan	PW,	Judge	JO,	King	AC,	et	al.	Physical	Activity	and	Public	Health	in	Older	Adults:	
Recommendation	from	the	American	College	of	Sports	Medicine	and	the	American	Heart	Association.	Medicine	&	Science	
in	Sports	&	Exercise.	2007;39(8):1435-45.	



Geriatria & Gerontologia. 2008; 2(1): 06-11
artiGo oriGiNal

Endereço	para	correspondência:	Charlys	Barbosa	Nogueira	•	Rua	Dom	Expedito	Lopes,	2255,	apto.	
1702,	Dionísio	Torres	–	Fortaleza	–	CE.	•	E-mail:	charlysbarbosa@unifor.br

1 Divisão de Clínica 
Médica Geral e 
Geriatria. Faculdade 
de Medicina de 
Ribeirão Preto. 
Universidade de 
São Paulo (USP).
2 Divisão de Nefrologia. 
Faculdade de 
Medicina de Ribeirão 
Preto. Universidade 
de São Paulo (USP).

Recebido em 07/01/2008
Aceito em 28/01/2008

impacto do status cognitivo, depressão e 
parâmetros bioquímicos na mortalidade de 
idosos com insuficiência renal crônica em 

hemodiálise
Congnitive status, depression and biochemical indices as 

predictors of mortality in elderly subjects on haemodialysis

Charlys Barbosa Nogueira1, Tufik José Magalhães Geleilete2, Julio Cesar Moriguti1,  
Nereida Kilza da Costa Lima1, Eduardo Ferriolli1, Rachel Gabriel Bastos-Barbosa1,  

Patrícia Mendonça Melo1, Saadallah Azor Fakhouri1

RESUMO
Objetivos: Analisar a função cognitiva, a ocorrência de sintomas depressivos e os parâmetros bioquímicos como possíveis 
preditores de mortalidade em idosos com insuficiência renal crônica (IRC) submetidos à diálise. Métodos: Foram realizados o 
Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), o Teste do Desenho do Relógio (TDR), o Teste de Fluência Verbal, a Escala de Depressão 
Geriátrica (EDG) e exames laboratoriais em 62 idosos com IRC e em diálise em um centro nefrológico de Ribeirão Preto, SP. 
Resultados: O grupo de idosos vivos (GV) após 12 meses mostrou-se mais jovem (68,18 ± 5,7 anos) que os do grupo com óbito 
(GO) (74,06 ± 7,36) com p = 0,001. O sexo masculino foi predominante (60,7%). Nos grupos GV e GO, os resultados dos exames 
laboratoriais foram, respectivamente: paratormônio 369,87 ± 318,90 e 368,50 ± 501,47 (p > 0,05); creatinina sérica 6,89 ± 2,05 e 
5,23 ± 1,15 (p = 0,002); albumina 3,66 ± 0,35 e 3,74 ± 0,644 (p > 0,05); colesterol total 165,55 ± 45,16 e 169,35 ± 38,68 (p > 0,05); 
triglicérides 144,57 ± 80,95 e 126,94 ± 77,71 (p > 0,05); HDL 38,27 ± 14,26 e 44,22 ± 10,78 (p > 0,05); cálcio 9,40 ± 0,77 e 9,14 ± 
0,68 (p > 0,05); e KT/V 1,64 ± 0,32 e 1,63 ± 0,27 (p > 0,05). O MEEM foi significativamente diferente entre os grupos (p = 0,03) e a 
creatinina mostrou possível relação direta ao risco de morte. A EDG mostrou resultados semelhantes entre os grupos (p = 0,06). 
Conclusões: Disfunção cognitiva foi associada à maior mortalidade em idosos em hemodiálise. A relação entre baixo nível de 
creatinina e mortalidade provavelmente reflete pior status nutricional entre estes pacientes. 

Palavras-chave: Idosos, insuficiência renal crônica, terapia renal substitutiva, depressão, distúrbios cognitivos.

ABSTRACT
Objectives: To characterize the geriatric population under dialysis in a specialized center. To identify factors possibly involved 
with death risk in this population.  Methods: Sixty two volunteers, (83% of the older patients of that center, six were excluded) 
were submited to the application of the Mini-Mental State Examination (MMSE), the Clock-Drawing test (CDT), the Verbal 
Fluency test and the Geriatric Depression Scale (GDS). Biochemical tests were also performed. After 12 months, the patients’ fi-
les were reassessed as to mortality and associated factors data. Results: Volunteers alive after 12 months were younger (68.18 
± 5.7 years) than those that died (74.06 ± 7.36 years), p = 0.001. Male gender was predominant (60.7%). In alive and deceased 
groups, the results for blood tests were, respectively: parathormone 369.87 ± 318.90 and 368.50 ± 501.47 (p > 0.05); creatinine 
6.89 ± 2.05 and 5.23 ± 1.15 (p = 0.002); albumine 3.66 ± 0.35 and 3.74 ± 0.644 (p > 0.05); total cholesterol 165.55 ± 45.16 and 
169.35 ± 38.68 (p > 0.05); triglycerides 144.57 ± 80.95 and 126.94 ± 77.71 (p > 0.05); HDL 38.27 ± 14.26 and 44.22 ± 10.78 (p > 
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0.05); calcium 9.40 ± 0.77 and 9.14 ± 0.68 (p > 0.05); KT/V 1.64 ± 0.32 and 1.63 ± 0.27 (p > 0.05). MMSE differed between groups 
(p = 0.03) and creatinine showed to be a potential death-related factor. GDS had similar scores between the two groups (p = 
0.06). Conclusions: MMSE scores were directly associated with mortality in older patients submitted to hemodialysis. The cor-
relation between lower serum creatinine level and mortality is possibly caused by a worse nutritional status of those patients.

Keywords: Elderly, chronic kidney failure, substitutive renal therapy, depression, cognitive disorders.

iNtroDUÇÃo

Os índices demográficos têm apontado para um cresci-
mento progressivo da população idosa em todos os con-
tinentes17, não somente em valores absolutos nem pro-
porcionalmente às outras faixas etárias, o que denota, de 
fato, envelhecimento populacional generalizado.

Temos no Brasil um aumento gradual da população 
idosa. Esse aumento se faz desde a década de 194028 e, 
segundo as projeções estatísticas da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), em 2025 teremos no Brasil a sexta 
população geriátrica do mundo, com aproximadamente 
32 milhões de indivíduos na faixa etária acima de 60 
anos35. Com isso, doenças cujo principal fator de risco 
continua sendo a própria idade tendem a assumir di-
mensões epidêmicas26. Alguns exemplos de doenças com 
prevalência crescente a partir dos 60 anos são as demên-
cias e a insuficiência renal crônica (IRC).

Demência é uma síndrome decorrente de disfunção 
cerebral em áreas associativas que integram percepção, jul-
gamento e ação voluntária levando ao acometimento do 
status cognitivo. Pode ser decorrente de uma série de cau-
sas irreversíveis, dentre elas a doença de Alzheimer (causa 
principal) e a demência vascular; além de causas reversíveis, 
como depressão, hipercalcemia, hipertireoidismo, hipoti-
reoidismo, déficits de folato e vitamina B12 e quadros infec-
ciosos, como neurossífilis e encefalopatia pelo HIV. 

A IRC está associada tanto a quadros demenciais re-
versíveis (distúrbios hidroeletrolíticos, depressão maior) 
como irreversíveis (acidentes vasculares cerebrais). Pa-
cientes com IRC em diálise demonstram déficits cog-
nitivos relacionados notoriamente à memória e à aten-
ção32,33. Kramer et al. descreveram melhora na função 
cognitiva de pacientes portadores de insuficiência renal 
crônica dialíticos após transplante20. Neste ínterim foi 
inclusive observada a reversibilidade completa do declí-
nio cognitivo de pacientes em hemodiálise. Outro estu-
do, tipo caso-controle, demonstrou que pacientes pós-
transplante apresentavam status cognitivo normal, fato 
este não percebido em pacientes em diálise13. 

Vários testes de rastreio têm sido propostos com o 
intuito de avaliar a presença de déficits cognitivos de ma-
neira rápida e simples. Sem dúvidas, o teste mais utilizado 

em estudos relacionados com demência, inclusive estu-
dos epidemiológicos, é o Mini-Exame do Estado Men-
tal (MEEM)12. É um dos testes utilizados em geriatria e 
gerontologia que demanda menos tempo para aplicação. 
Ressalta-se que o MEEM pode ser influenciado pela es-
colaridade, o que é evidenciado em diversos estudos na 
literatura3,14,16,36. Outros testes que têm despontado, por 
sua fácil aplicação, como de grande valia na triagem de 
pessoas com déficits cognitivos são o Teste do Desenho do 
Relógio (TDR)30 e o Teste de Fluência Verbal (TFV)4.

Transtornos depressivos, apesar de prevalentes, têm 
sido pouco diagnosticados e tratados na população ido-
sa29. Trata-se do distúrbio psiquiátrico mais freqüente 
em pacientes com doença renal crônica11. A Escala de 
Depressão Geriátrica abreviada de Yesavage (EDG) é 
um dos instrumentos mais utilizados para a detecção de 
depressão no idoso. Vários estudos demonstram que esta 
escala oferece medidas válidas e confiáveis para avaliação 
de transtornos depressivos e vem sendo cada vez mais 
utilizada1. 

Melhorar a sobrevida dos pacientes em hemodiálise 
é um desafio constante. Apesar dos esforços terapêuticos 
crescentes, novas tecnologias e drogas, a sobrevida dos 
indivíduos em terapia renal substitutiva (TRS) ainda é 
muito menor que da população geral. Enquanto indiví-
duos que iniciam TRS entre 60 a 64 anos apresentam 
sobrevida de 4 a 6 anos, na população geral a expectativa 
é de 15 a 23 anos10. 

A adequação e a qualidade da terapia oferecida, seja 
hemodiálise ou diálise peritoneal, têm impacto marcan-
te e bem conhecido. Para pacientes em hemodiálise a 
dose deve atingir, no mínimo, Kt/V > 1,25,31, visto que 
doses abaixo deste valor resultam maior mortalidade. 
Entretanto, fatores não relacionados à diálise também se 
relacionam à expectativa de sobrevida destes pacientes. 
Pacientes desnutridos apresentam pior prognóstico ao 
iniciar TRS6, e o aumento do IMC ou da albumina du-
rante a TRS leva à redução do risco relativo de morte9. 
Outros fatores como o diagnóstico de demência25, a pre-
sença de distúrbios da saúde mental34 e o baixo teor de 
nitrogênio corporal total2 também foram descritos como 
preditores de mortalidade para pacientes em diálise.
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Fraco suporte social, percepção exageradamente ne-
gativa a respeito da doença e comportamento inadequa-
do em relação à adesão também são fatores de mal prog-
nóstico, com impacto tão desfavorável quanto qualquer 
variável médica18.

Esse estudo teve como objetivo caracterizar prová-
veis distúrbios cognitivos e quadros depressivos em vo-
luntários idosos portadores de (IRC), bem como avaliar 
possíveis preditores bioquímicos e neuropsiquiátricos de 
mortalidade para pacientes idosos portadores de insu-
ficiência renal crônica em programa de diálise em um 
centro nefrológico de Ribeirão Preto, São Paulo.

MÉtoDoS

Foram convidados a participar do estudo todos os ido-
sos em tratamento com hemodiálise em um centro espe-
cializado de Ribeirão Preto, SP. Aceitaram participar 62 
pacientes idosos (60 anos ou mais), o que corresponde 
a 83% dos idosos deste centro. No primeiro momento, 
todos foram submetidos ao MEEM, ao TDR, ao TFV e 
EDG abreviada de Yesavage. A forma abreviada é com-
posta de quinze perguntas estruturadas, que pode ser uti-
lizada clinicamente para o diagnóstico e monitoramento 
da gravidade dos sintomas depressivos1. Além disso, foi 
coletado sangue venoso periférico para determinação de 
valores de PTH, creatinina, albumina, colesterol total, 
triglicérides, HDL, cálcio, fósforo, produto cálcio x fós-
foro e Kt/V, que são parte da rotina laboratorial para 
pacientes em hemodiálise.

Os pontos de corte dos escores considerados para os 
testes mencionados anteriormente foram: MEEM – 13 
para voluntários analfabetos, 18 para aqueles com esco-
laridade entre 1 e 8 anos e 26 para escolaridade acima de 
8 anos3; TFV – as notas de corte foram de 9 e 13, respec-
tivamente para escolaridade abaixo de 8 anos e maior ou 
igual a 8 anos4; EDG – 527.

Os critérios de exclusão utilizados foram distúrbios 
sensoriais e motores que impossibilitassem a realização 
dos testes antes descritos, voluntários com quadros 
de doenças infecciosas em fase aguda, voluntários com  
doença terminal ou que não dominassem a língua 
portuguesa. Foram excluídos seis voluntários, fican-
do desta forma 56 voluntários. Os pacientes foram 
seguidos após 12 meses, e a taxa de mortalidade foi 
analisada em função de parâmetros neuropsiquiátri-
cos e bioquímicos. 

Realizou-se análise bivariada, tomando-se como va-
riáveis independentes os resultados dos testes cognitivos, 
da EDG e os parâmetros bioquímicos, e como variável 
dependente (desfecho) a mortalidade após 12 meses de 
seguimento. A comparação entre os grupos vivos e mor-
tos foi realizada por meio do teste t de Student, consi-
derando diferenças significativas entre os grupos aquelas 
com valor de p < 0,05. A força da associação entre as 
variáveis independentes e o desfecho de mortalidade 
foi estimada por meio da (OR) odds ratio e respectivo 
intervalo de confiança 95%. Os valores dos escores do 
MEEM, do TDR, do TFV e da EDG foram analisa-
dos como variáveis dicotômicas (expostos e não expostos), 
considerando expostos aqueles com valores das escalas 
menores (MEEM, TDR, TFV) ou maiores (no caso da 
EDG) às notas de corte propostas. 

reSUltaDoS

Durante o acompanhamento de 12 meses, 19 voluntários 
evoluíram com óbito (mortalidade: 33,9%). Dessa forma, 
dividimos os voluntários em dois grupos: vivos e mortos. 

O grupo vivos mostrou-se mais jovem (idade: 68,18 
± 5,7) que os voluntários que faleceram (idade: 74,06 ± 
7,36) com p = 0,001. O sexo masculino foi o predomi-
nante com 60,7% de todos os estudados sem diferenças 
entre os grupos (Tabela 1). 

tabela 1. Distribuição das variáveis clínicas, resultados dos testes cognitivos e escores da Escala de Depressão Geriátrica nos 
grupos de idosos vivos e mortos após 12 meses de seguimento

Geral Vivos Mortos p
Odds ratio
(ic 95%)

Sexo	feminino	(%) 39,2 40,5 36,8 –

Idade 69,7	±	6,5 68,2	±	5,7 74,1	±	7,4 0,001

Mini-mental 22,8	±	3,9 23,5	±	3,8 20,9	±	4,5 0,029 6,25	(1,08-36,07)

Desenho do relógio 5,4	±	3,0 5,5	±	3,0 5,1	±	3,2 0,67 1,44	(0,38-5,41)

Fluência verbal 9,4	±	3,3 9,8	±	3,4 8,3	±	2,9 0,11 2,25	(0,73-6,97)

Escala de depressão 4,7	±	2,8 4,2	±	2,7 5,6	±	2,6 0,068 3,26	(0,99-10,75)

Média	±	desvio-padrão;	p:	valor	de	p	comparando	grupo	mortos	e	grupo	vivos;	odds ratio comparando os grupos mortos e vivos, considerando expostos 
aqueles	com	escores	acima	(EDG)	ou	abaixo	das	notas	de	corte	estabelecidas;	IC:	intervalo	de	confiança.
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A análise dos parâmetros bioquímicos mostrou 
os seguintes resultados para os grupos vivos e mortos, 
respectivamente: PTH de 369,87 ± 318,90 e 368,50 
± 501,47(p > 0,05); creatinina de 6,89 ± 2,05 e 5,23 
± 1,15 (p = 0,002); albumina de 3,66 ± 0,35 e 3,74 
± 0,644 (p > 0,05); colesterol total de 165,55 ± 45,16 
169,35 ± 38,68 (p > 0,05); triglicérides de 144,57 ± 
80,95 e 126,94 ± 77,71 (p > 0,05); HDL de 38,27 ± 
14,26 e 44,22 ± 10,78 (p > 0,05); cálcio de 9,40 ± 0,77 
e 9,14 ± 0,68 (p > 0,05); fósforo de 5,16 ± 1,27 e 4,85 
± 1,60 (p > 0,05); produto cálcio-fósforo de 48,88 ± 
14,12 e 44,56 ± 16,26 (p > 0,05); e Kt/V de 1,64 ± 0,32 
e 1,63 ± 0,27 (p > 0,05) (Tabela 2).

Entre os testes cognitivos apenas o MEEM foi dife-
rente entre os grupos (p = 0,03). O TDR e o TFV apre-
sentaram resultados semelhantes entre vivos e mortos 
(Tabela 1). Quando calculamos os valores de OR consi-
derando expostos os voluntários com testes anormais em 
relação às notas de corte estabelecidas, observamos para 
o MEEM com valor OR: 6,25 (IC: 1,08-36,07), TDR 
com valor OR: 1,44 (IC: 0,38-5,41) e TFV com valor 
OR: 2,25 (IC: 0,73-6,97). Quando consideramos ex-
postos apenas aqueles com o MEEM e algum outro tes-
te abaixo da nota de corte, encontramos valores de OR 
e intervalo de confiança 95% similares aos observados 
quando consideramos apenas o MEEM com valor OR: 
6,25 (IC: 1,08-36,07).

A EDG mostrou resultados semelhantes entre os gru-
pos (p = 0,068) com valor OR 3,26 (IC:0,99-10,75). 

DiScUSSÃo

Um preditor bem conhecido de sobrevida em hemo-
diálise é a idade7,22,24, e no presente estudo também se 
descreve o mesmo achado, com média de idade signifi-
cativamente maior no grupo de idosos que apresentaram 
óbito após 12 meses de seguimento. Apesar da diferença 
verificada, a sobrevida em hemodiálise é marcadamente 
menor em todos os grupos etários24.

Em pacientes em hemodiálise com boa adequação 
dialítica, verificada por Kt/V adequado, acima de 1, 2, 
o valor de creatinina sérica pode estar mais relacionado 
ao estado nutricional, pois reflete indiretamente a massa 
muscular do paciente, do que com a qualidade de diá-
lise oferecida. Os pacientes do grupo que tiveram óbito 
apresentavam creatinina menor que do grupo de vivos, o 
que pode estar associado a maior comprometimento do 
estado nutricional. Seriam necessárias, no entanto, ava-
liações antropométricas mais detalhadas para confirmar 
a prevalência de desnutrição protéico calórica nos gru-
pos em estudo, porém a diferença de creatinina sugere 
que a perda de massa muscular poderia ter antecedido o 
óbito dos pacientes neste estudo. 

A taxa de catabolismo protéico não se mostrou um 
preditor de mortalidade em estudo espanhol, assim como 
a albumina ou a creatinina23. Entretanto, a hipoalbumi-
nemia tem sido descrita como importante preditor de 
mortalidade15,22 em outros estudos. As médias de albumi-
na sérica não diferiram nos dois grupos deste trabalho. 

Quando avaliamos os dados dos testes de triagem 
cognitiva, observamos que o valor de MEEM abai-
xo da nota de corte estabelecida aumentou o risco 
de morte entre pacientes em diálise. Os outros tes-
tes não se mostraram eficazes em demonstrar tal fato. 
Pacientes em tratamento dialítico apresentam déficits 
cognitivos associados que após transplante parecem 
ser reversíveis13. Além disso, em estudo tipo coorte 
recente descreveu-se que quadros demenciais estavam 
associados a aumento do risco de morte21,25 e a maior 
interrupção do tratamento entre pacientes em diáli-
se21. É provável que a gravidade do déficit cognitivo 
possa estar implicada em maior mortalidade, porém 
este questionamento deve ser respondido por outros 
estudos com este fim.

Os quadros depressivos se mostraram mais freqüen-
tes entre os voluntários do grupo mortos. No presente 
estudo percebe-se uma tendência clara de que a presen-

tabela 2. Resultados dos principais exames laboratoriais em 62 idosos com insuficiência renal crônica e em programa de diálise

Geral Vivos Mortos p

Creatinina 6,3	±	2,0 6,9	±	2,0 5,2	±	1,1 0,002

Albumina 3,7	±	0,5 3,7	±	0,3 3,7	±	0,6 0,52

Kt/V 1,64	±	0,3 1,64	±	0,3 1,63	±	0,3 0,88

Colesterol total 167,7	±	42,7 165,5	±	45,1 169,3	±	38,7 0,76

Triglicerídeos 140,0	±	79,8 144,6	±	80,9 126,9	±	77,7 0,44

HDL colesterol 40,3	±	13,5 38,3	±	14,3 44,2	±	10,7 0,12

Cálcio total 9,33	±	0,75 9,44	±	0,77 9,14	±	0,68 0,21

Média	±	desvio-padrão;	p:	valor	de	“p”	quando	comparamos	os	grupos	vivos	e	mortos.
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ça de quadros depressivos possa estar associada a maior 
risco de morte, porém, talvez, por um pequeno número 
de pacientes, esse fato não se mostrou tão perceptível 
(OR 3,26 IC:0,99-10,75). Quadros depressivos estão 
associados à maior mortalidade e à menor qualidade de 
vida em pacientes dialíticos8. Além disso, depressão tem 
sido descrita como fator de risco para má nutrição em 
pacientes tratados com hemodiálise. 

Déficits cognitivos e quadros depressivos mostram-se 
freqüentes na população idosa portadora de doença renal 
crônica em tratamento com hemodiálise. O MEEM pare-
ce ser um bom teste para avaliação cognitiva nestes pacien-
tes estando associado à maior mortalidade neste grupo. 

O presente estudo reforça a importância de se rea-
lizar avaliação cognitiva em pacientes idosos em tra-
tamento dialítico, podendo ser parâmetro para inferir 

maior ou menor mortalidade neste grupo. O MEEM 
parece ser um teste adequado para este fim. Não existem 
estudos na literatura brasileira com desenho semelhante, 
porém outras investigações com análise multivariada e 
maior tempo de acompanhamento são necessárias para 
explorar melhor a associação entre função cognitiva e 
mortalidade em pacientes com disfunção renal crônica 
em tratamento dialítico. 
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estimulação elétrica neuromuscular versus 
treinamento de força em mulheres idosas

Neuromuscular Electrical Stimulation versus 
Strength Training in Elderly Women

Antônio Marcos Vargas da Silva1, Luis Ulisses Signori2, Guilherme Cidade Torres1,  

Daniel Steffens1, Rodrigo Della Méa Plentz2

RESUMO
Objetivos: Comparar os efeitos do treinamento de força (TF) e da estimulação elétrica neuromuscular (EENM) no músculo 
quadríceps de mulheres idosas. Métodos: A força muscular isotônica e isométrica do quadríceps femoral foi avaliada em 
oito voluntárias (69,3 ± 4,8 anos) pelo teste de uma repetição máxima (1 RM) com pesos e pelo aparelho de célula de carga, 
respectivamente. O TF, por meio de um programa de fortalecimento muscular localizado (FML), e a EENM foram aplicados ao 
quadríceps nos mesmos indivíduos, porém, em membros opostos, dois dias por semana durante seis semanas. Resultados: 
Tanto o FML (10,8 ± 2,5 versus 14,9 ± 2,3 kg; p = 0,001) quanto a EENM (10,1 ± 1,4 versus 12,8 ± 1,4 kg; p = 0,002) aumen-
taram a força muscular isotônica. O FML (p = 0,126) e a EENM (p = 0,062) não modificaram a força muscular isométrica. O 
incremento na força muscular isotônica foi maior com o FML quando comparado com a EENM (41,1 ± 16,3% versus 26,7 ± 
11,2%; p = 0,009). Conclusões: O TF promoveu maior incremento de força muscular isotônica que a EENM. O TF e a EENM 
melhoraram a força isotônica e não alteraram a força muscular isométrica de quadríceps de mulheres idosas.

Palavras-chave: Idoso, exercício físico, músculo quadríceps, estimulação elétrica.

ABSTRACT
Objectives: To compare the effects of strength training (ST) and neuromuscular electrical stimulation (NMES) on the qua-
driceps muscle in elderly women. Methods: The isotonic and isometric muscular strength of the quadriceps femoris was 
evaluated in eight volunteers (69.3 ± 4.8 years) by one maximum repetition test (1RM) with weights and by the device of load 
cell, respectively. The ST, by the Located Muscular Strengthening (LMS) program, and NMES were applied to the quadriceps 
in the same subjects, however, in opposing members, two days a week during six weeks. Results: As LMS (10.8 ± 2.5 ver-
sus 14.9 ± 2.3 kg; p = 0.001) as NMES (10.1 ± 1.4 versus 12.8 ± 1.4 kg; p = 0.002) increased the isotonic muscular strength. 
The LMS (p = 0.126) and the NMES (p = 0.062) did not modify the isometric muscular strength. The increase of the isotonic 
muscular strength was greater with LMS than with NMES (41.1 ± 16.3% versus 26.7 ± 11.2%; p = 0.009). Conclusions: The 
ST produced a major increase in isotonic muscular strength than the NMES did. The ST and NMES improved the isotonic 
strength and did not alter the isometric muscular strength of quadriceps in elderly women.

Key words: Elderly, physical exercise, quadriceps muscle, electric stimulation.
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iNtroDUÇÃo

A força muscular diminui de 1% a 2% ao ano em pes-
soas acima de 65 anos, em níveis maiores nas extremi-
dades inferiores, ocorrendo perda de 1,5% ao ano da 
força dos músculos extensores do joelho1. As mulheres 
demonstram maiores declínios na força de extensores de 
joelho na comparação com homens, bem como apresen-
tam perda de força mais acelerada ao longo da vida2. As 
mulheres também apresentam redução de fibras muscu-
lares do tipo IIA e IIB, enquanto os homens demons-
tram somente redução das fibras do tipo IIA3.

A perda progressiva da massa muscular e da força 
contrátil em idosos pode ser atenuada com a prática de 
atividades físicas, o que reflete na realização das ativida-
des de vida diárias com maior segurança e eficiência4.

O treinamento de força muscular ajuda a reduzir os 
sintomas de várias doenças crônicas não transmissíveis, 
como artrite, depressão, diabetes tipo 2, osteoporose, 
desordens do sono e doenças cardiovasculares5, sendo 
efetivo em melhorar a mobilidade funcional e o equilí-
brio de indivíduos idosos6. Além disso, o fortalecimento 
dos músculos dos membros inferiores, principalmente 
do quadríceps femoral, exerce papel fundamental na 
prevenção de quedas7,8.

O avanço da tecnologia trouxe inúmeros dispositi-
vos eletroterápicos, que possibilitam manter ou aumen-
tar a força muscular. Esta terapêutica, quando utilizada 
em músculos saudáveis, é denominada de estimulação 
elétrica neuromuscular (EENM) e tem como objetivo 
principal a melhora nas propriedades relacionadas ao 
treinamento, como aumento no fluxo sanguíneo intra-
muscular, na força e na resistência, por meio de contra-
ções repetidas9.

A EENM tem sido utilizada no treinamento de força 
em sujeitos saudáveis10,11 e vários estudos também vêm 
demonstrando que a aplicação da EENM é eficaz no 
incremento da força voluntária máxima e da capacidade 
funcional de pacientes hipoativos12-14.

Indivíduos idosos podem se tornar impossibilitados 
de praticar exercícios físicos regularmente por causa de 
suas limitações físico-funcionais, cognitivas e socioeco-
nômicas, ficando expostos aos efeitos do sedentarismo. 
Nestes casos, a EENM pode ser uma estratégia de esco-
lha para o incremento na força muscular de membros 
inferiores e, assim, uma medida preventiva aos desfechos 
indesejáveis oriundos da inatividade física que afetam a 
população idosa. Nesse sentido, o presente estudo ob-
jetivou analisar os efeitos da EENM e compará-los aos 
de um programa de treinamento de força, com base no 
fortalecimento muscular localizado (FML), sobre as for-
ças musculares isotônica e isométrica de quadríceps em 
mulheres idosas.

MÉtoDoS

A amostra deste estudo foi composta por oito mulhe-
res idosas com idade entre 65 e 78 anos, voluntárias e 
saudáveis, oriundas de um grupo de convivência para 
terceira idade. Os critérios de exclusão adotados foram: 
hipertensão arterial sistêmica não-controlada (pressão ar-
terial sistólica > 180 mmHg e diastólica > 100 mmHg); 
insuficiência cardíaca; índice de massa corporal (IMC) > 
30 kg/m2; distúrbios do sistema musculoesquelético que 
impedissem a realização das intervenções propostas; in-
capacidade de fornecer feedback sensitivo acerca das in-
tervenções; utilização de marca-passo cardíaco; uso contí-
nuo de betabloqueadores, antiinflamatórios esteróides ou 
não-esteróides, analgésicos, antidepressivos ou sedativos; 
áreas de tecido com infecção ativa e implantes metálicos 
na região de aplicação da EENM. Este trabalho foi apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
de Santa Cruz do Sul e todas as voluntárias assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Todas as voluntárias foram submetidas aos seguintes 
procedimentos de avaliação da musculatura extensora 
de ambos os joelhos, de maneira individualizada, antes e 
após o programa de FML e de EENM:
a) a força muscular isotônica foi avaliada pelo teste de 1 re-

petição máxima (1 RM) que é definido como a maior 
carga que pode ser movida por uma amplitude específica 
de movimento uma única vez e com execução correta15. 
As voluntárias já estavam familiarizadas com o teste de  
1 RM e realizaram previamente ao início da avaliação 
uma série de dez repetições com 1 kg. O movimento exe-
cutado foi o de extensão completa do joelho a partir de 
90º de flexão na posição sentada em uma cadeira de Bo-
net. A carga inicial foi de 2 kg e o objetivo a cada tentativa 
deveria ser a execução de 2 repetições, respeitando-se um 
intervalo de 3 minutos entre as tentativas. Nas séries sub-
seqüentes, a carga era aumentada até que a participante 
conseguisse realizar uma única repetição completa, sendo 
esta identificada como carga de 1 RM; 

b) após um intervalo de 30 minutos foi realizada a ava-
liação da força isométrica por meio de um transmis-
sor de pesagem (Alfa Instrumentos, modelo 3103, 
São Paulo, Brasil) associado ao aparelho de célula 
de carga (Alfa Instrumentos, modelo SV-100, São 
Paulo, Brasil). O aparelho de célula de carga consis-
te em uma dinamometria utilizada para medir for-
ça e torque na qual são usadas estruturas mecânicas 
instrumentadas com sensores mecânico-elétricos. A 
medição da força (registrada em quilogramas força 
– kgf ) ocorreu com a fixação de sensores de estira-
mento (strain gauges) na região perimaleolar16, com o 
indivíduo na posição sentada e o joelho mantido em 
90º de flexão, instruindo-o a realizar uma contração 
isométrica máxima de quadríceps;
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c) todas as voluntárias receberam o FML e a EENM na 
região anterior da coxa, correspondente à musculatu-
ra do quadríceps, em membros inferiores opostos de-
finidos por sorteio. O período de intervenção foi de 
seis semanas, com freqüência de duas sessões sema-
nais, perfazendo o total de doze sessões. O avaliador 
não teve conhecimento quanto ao membro treinado 
com o FML ou com a EENM;

d) cada sessão do programa de FML foi executada por 
meio de 4 séries de 15 contrações concêntricas para o 
movimento de extensão de joelho, com intensidade 
inicial de 60% da carga máxima e incremento para 
70% após seis sessões de treinamento;

e) após o FML, aplicou-se a EENM com um aparelho 
de estimulação elétrica (Quark®, modelo Dualpex 992 
Sport, Piracicaba, SP, Brasil) durante 20 minutos no 
membro contralateral, duração de pulso de 400 µs, 
onda retangular, bifásica e simétrica, freqüência de 
pulsos de 50 Hz, tempo de subida e de descida de 2 
segundos, manutenção da contração de 5 segundos e 
intervalos de 10 segundos. Com as voluntárias sen-
tadas em uma cadeira foram executadas em média 
60 contrações/sessão de EENM com o joelho a 60º 
de flexão17. A intensidade inicial foi adotada confor-
me tolerância à corrente elétrica e ajustadas para a 
ocorrência apenas de contrações isométricas. A so-
brecarga foi sugerida gradualmente ao nível máximo 
de intensidade tolerada.

Os resultados estão expressos em média ± desvio-pa-
drão e valores mínimo e máximo (Tabela 1). Para com-
paração entre os momentos antes (pré) e depois (pós) 
do FML ou da EENM foi utilizado o teste t de Student 
pareado. O teste t de Student não-pareado foi realiza-
do para comparar as medidas basais entre os membros 

a receber o FML ou a EENM e para mensurar as di-
ferenças entre o delta de variação percentual (Δ%) do 
FML e da EENM. O Δ% foi calculado para comparar as 
diferenças encontradas com o FML versus EENM, por 
intermédio da seguinte fórmula: Δ% = (força muscular 
pós × 100%)/força muscular pré – 100. As análises fo-
ram realizadas no software Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 
EUA), adotando-se o nível de significância em 5%.

reSUltaDoS

As voluntárias tinham 67,8 ± 3,8 kg de peso corporal, 
1,63 ± 0,05 m de altura e IMC de 25,7 ± 1,4 kg/m2. As 
idades de cada participante e as forças musculares isotô-
nica e isométrica de quadríceps em resposta ao FML e a 
EENM estão apresentadas na Tabela 1. O FML foi ins-
tituído no membro inferior esquerdo de quatro volun-
tárias e no membro inferior direito das outras quatro, 
sendo a EENM aplicada no membro oposto.

Na avaliação inicial, não se observaram diferenças en-
tre o membro inferior que seria treinado com o FML e o 
membro que receberia a aplicação da EENM, nem quanto 
à força muscular isotônica (10,8 ± 2,5 versus 10,1 ± 1,4 kg; 
p = 0,305) ou quanto à força muscular isométrica (27,9 ± 
4,7 versus 28,6 ± 3,9 kgf; p = 0,409) de quadríceps.

Houve alteração significativa na força muscular isotônica 
de quadríceps tanto através do programa de FML (pré: 10,8 
± 2,5 versus pós: 14,9 ± 2,3 kg), quanto com a EENM (pré: 
10,1 ± 1,4 versus pós: 12,8 ± 1,4 kg) (Figura 1). O aumento 
com o FML foi de 38,4% e com a EENM de 25,9%.

O programa de FML (pré: 27,9 ± 4,7 versus pós: 32,7 ± 
7,0 kgf; p = 0,126) e a EENM (pré: 28,6 ± 3,9 versus pós: 

tabela 1. Valores	individuais	quanto	à	idade	e	à	força	muscular	de	quadríceps	em	resposta	ao	FLM	e	a	EENM

Voluntária
idade
(anos)

força isotônica (kg) força isométrica (kgf)

fMl eeNM fMl eeNM

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós
1 65 15 19 12 14 35 45 36 44
2 73 7 12 8 11 22 27 26 30
3 78 12 16 10 13 31 40 29 37
4 66 10 15 9 13 31 35 29 32
5 72 9 14 10 13 21 24 23 25
6 65 12 16 12 15 27 29 28 30
7 65 9 12 10 11 27 32 31 34
8 70 12 15 10 12 29 31 28 31

Média 69,3 10,8 14,9 10,1 12,8 27,9 32,7 28,6 32,6
DP 4,8 2,5 2,3 1,4 1,4 4,7 7,0 3,9 5,5

Mín.-Máx. 65-78 7-15 12-19 8-12 11-15 21-35 24-45 23-36 25-44

FNL:	fortalecimento	muscular	localizado;	EENM:	estimulação	elétrica	neuromuscular;	pré:	antes;	pós:	depois;	DP:	desvio-padrão;	Mín.-Máx.:	valores	
mínimo e máximo.
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32,6 ± 5,5 kgf; p = 0,062) não promoveram diferenças 
significativas na força muscular isométrica de quadríceps 
femoral. Houve um incremento percentual de 17,5% por 
meio do FML e de 14% com a EENM.

Os efeitos dos programas de treinamento com o FML e 
com a EENM, na força muscular isotônica e isométrica de 
quadríceps femoral, foram comparados por intermédio do 
Δ%. Em relação às forças musculares isotônica, observou-se 
diferença significativa quando comparados o Δ% do FML 
(41,1 ± 16,3%) com o Δ% da EENM (26,7 ± 11,2%), 
demonstrando uma diferença de 14,4 unidades percentuais 
favorável ao programa de FML (Figura 2). No entanto, na 
força muscular isométrica não foram evidenciadas diferen-
ças (p = 0,080) quando comparados o Δ% do FML (17 ± 
8,4%) com o Δ% da EENM (13,7 ± 6,4%).

DiScUSSÃo

Os resultados do presente estudo demonstram que tan-
to as utilizações de um programa de FML quanto de 
EENM promovem efeitos benéficos na força muscular 

isotônica de quadríceps femoral. Os programas de trei-
namento sugerem o aumento da força muscular isométrica, 
entretanto, não se evidenciou valores significativos desta va-
riável diante das intervenções. O programa de treinamento 
com FML se apresentou mais eficiente no aumento da for-
ça muscular isotônica que o programa com EENM.

Atualmente, há uma grande preocupação em manter 
os indivíduos idosos ativos durante o processo fisiológico 
de envelhecimento. Indivíduos idosos do sexo feminino 
recebem maior atenção por estarem mais propensos a de-
clínio na integridade estrutural e na massa óssea, sendo 
estes os principais fatores que associados à ocorrência de 
quedas resultam fraturas e desenvolvem sérias incapacida-
des funcionais principalmente depois da menopausa4. 

Em nosso estudo, tanto o FML quanto a EENM au-
mentaram a força muscular isotônica de quadríceps fe-
moral que demonstra o potencial destas intervenções em 
mulheres idosas saudáveis. O treino de força muscular, 
principalmente dos membros inferiores, pode reduzir 
o risco de quedas e a severidade dos danos e também 
constitui uma terapia potencial para melhorar a habi-
lidade funcional e a qualidade de vida3. De acordo com 
Castaneda et al.5 e Seguin et al.6, o treinamento muscular 
promove aumento na força muscular isotônica, preserva 
a densidade óssea e mantém a independência e a vitali-
dade com o aumento da idade.

No estudo de Taaffe et al.4, com indivíduos de ambos 
os sexos e idades entre 65 e 79 anos, houve o incremento 
na força muscular de 37% a 42% em 24 semanas de trei-
namento muscular. Este resultado é semelhante aos obser-
vados em nosso estudo, no qual se registrou o incremento 
de 38,4% na força, no entanto, o período de treinamento 
proposto por nosso grupo foi de seis semanas. Estudos de-
monstram que os ganhos de força por meio de programas 
de EENM podem ser atribuídos aos aumentos da ativação 
muscular, da atividade eletromiográfica, ou seja, ativação 
neural10,11 e da área de secção transversa anatômica10,12,14. 
Além disso, as adaptações neurais ocorrem nas primeiras 
quatro semanas de treinamento com estimulação elétrica e 
as alterações na massa muscular entre a 4ª e a 8ª semana10. 

Em nosso estudo, os programas de FML e de EENM 
não promoveram diferenças estatísticas significativas na 
força isométrica, mesmo com a EENM sendo executada 
com contrações isométricas repetidas. A força isométrica 
em idosos é importante, entre outras razões, pela neces-
sidade de manter-se em pé e segurar objetos, situações 
estas que podem estar limitadas em decorrência da redu-
ção da força muscular isométrica com o envelhecimen-
to. A ausência de modificação na força isométrica pode 
ser justificada pelo reduzido período de intervenção e 
pela baixa freqüência das sessões (duas sessões semanais) 
de FML e de EENM.

Na comparação entre os efeitos do FML com os da 
EENM, notou-se que o aumento da força muscular iso-

Figura 1. Efeitos	do	FML	e	da	EENM	na	 força	muscular	 isotônica.	
Pré	 e	 pós:	 antes	 e	 depois	 dos	 programas	 de	 FML	 ou	 de	 EENM.	
Teste	t de Student pareado

Figura 2. Comparação	 entre	 o	 FML	 e	 a	 EENM	 na	 força	muscular	
isotônica pelo Δ%.	Teste	t de Student não-pareado
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tônica produzido pelo FML foi maior que o da EENM. 
Esta diferença, favorável ao programa de FML, pode ser 
atribuída às características de movimentos isotônicos 
repetidos durante esta intervenção, ou seja, a especifici-
dade do treinamento, já que o programa de EENM foi 
executado unicamente com contrações isométricas. 

A perda de massa muscular com o envelhecer, resultan-
do na fraqueza da musculatura periférica, tem despertado 
grande atenção, tanto de profissionais da saúde como de 
indústrias de alta tecnologia, na busca da atenuação deste 
processo. Tanto o programa de FML quanto o de EENM 
apresentaram efeitos positivos no incremento da força mus-
cular isotônica. Nossos dados preliminares sugerem que exis-
tam vantagens no incremento da força muscular isotônica 
com a aplicação do programa de FML em relação ao uso da 
EENM, enquanto os programas de FML e de EENM apre-
sentam efeitos semelhantes sobre a força muscular isométrica 
de quadríceps em mulheres idosas saudáveis. Entretanto, a 
EENM proporcionou aumento na força muscular isotônica 
e tendência de melhora na força muscular isométrica.

Estudos futuros devem envolver um maior número 
de indivíduos, distribuídos em grupos separados para 
cada modalidade de treinamento, o que evitaria a pos-
sibilidade de ocorrência da resposta consensual, ou seja, 
efeitos de treinamento na musculatura correspondente 

do lado oposto ao treinado, uma vez que há controvér-
sias na literatura, pois Lemmer et al.18 ao avaliarem o 
mecanismo de educação cruzada (resposta consensual) 
após período de treinamento de força unilateral de ex-
tensores de joelho em mulheres idosas não observaram 
esse efeito. Outros fatores a serem considerados são as 
diferentes modulações da EENM, a freqüência das ses-
sões e o acompanhamento por maiores períodos de tem-
po, bem como a análise de desfechos clínicos (quedas, 
fraturas etc.) e a influência de programas de EENM na 
melhora da qualidade de vida desta população.

Em conclusão, os nossos achados sugerem que pro-
gramas de fortalecimento muscular envolvendo a utili-
zação de EENM podem ser oferecidos a pessoas idosas 
saudáveis, entretanto, mais evidências científicas devem 
ser buscadas quanto a indicações e a prescrição da EENM 
a esta população. Mesmo com melhores respostas pelo 
programa de FML, a EENM promoveu incrementos na 
força isotônica e pode ser considerada como uma estraté-
gia para a melhora na força muscular em idosos ativos e, 
possivelmente, a idosos restritos ao leito ou ao domicílio. 
Este método pode ser uma alternativa de pré-condiciona-
mento, anterior a um programa de treinamento físico re-
gular, a ser oferecido a indivíduos idosos impossibilitados 
de sustentar um nível mínimo de esforço físico.
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Vivências e representações da menopausa 
em mulheres da região sul do Brasil 

Experiences and representations about menopause in a group of 
climacteric women living in the southern region of Brazil

Dino Roberto Soares De Lorenzi1, Vânia Beatriz Merloti Herédia1, Helena Rizzon Mariani1

RESUMO
objetivos: Descrever vivências e representações em relação à menopausa de um grupo de mulheres residentes no Sul 
do Brasil. Métodos: Estudo qualitativo envolvendo 30 mulheres pós-menopaúsicas com idade entre 45 e 60 anos e re-
sidentes em Caxias do Sul, RS. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e analisados pela 
técnica de análise de conteúdo. resultados: As entrevistadas tinham em média 54,3 (± 3,9) anos e um tempo médio de 
pós-menopausa de 6,7 anos. Das narrativas obtidas, foram extraídas quatro categorias representativas da menopausa: 
sintomas climatéricos, mudanças na esfera sexual, dificuldades emocionais e readequação social. As queixas mais comuns 
foram os fogachos, seguidos da atrofia urogenital e mudanças na esfera sexual, seguidas de maior ansiedade, irritabilidade 
e até humor depressivo. Sentimentos de mudança permearam as falas das mulheres entrevistadas. A menopausa é descrita 
como o período de perdas e envelhecimento, alternados com manifestações de satisfação pela suspensão da menstruação 
e maior autoconfiança. As vivências em relação à menopausa refletiram muito da influência do meio social e da cultura em 
que viviam as entrevistadas. conclusões: Para as mulheres estudadas, a menopausa foi um evento biológico com fortes 
reflexos na esfera psicossocial, sendo influenciado pelo imaginário social e sua bagagem cultural. Identificou-se uma nítida 
interligação das questões biológicas, psicológicas e sociais, ficando difícil para a mulher diferenciar o que é decorrente do 
corpo, da mente ou de ambos. 

Palavras-chave: Climatério, menopausa, estudo qualitativo.

ABSTRACT
objectives: To identify experiences and representations related to menopause in a group of climacteric women living in 
the southern region of Brazil. Methods: A qualitative study involving 30 postmenopausal women aged between 45 and 60, 
living in the city of Caxias do Sul, RS. Data was collected through semi-structured interviews. Interviews analysis was based 
on analysis of contend. results: Interviewees were in average 54.3 (± 3.9) years old, presenting an average menopause 
time of 6.7 years. Four categories were delineated from the narratives obtained as representative of menopause: climac-
teric symptoms, sexual changes, emotional difficulties and social adaptation. Most common complaints were hot flushes, 
followed by urogenital atrophy and sexually related changes. Also common were complaints about anxiety, irritability, and 
depressive mood. Feelings of change pervaded the speeches of interviewed women, being common references to meno-
pause as a period of loses and aging alternated with manifestations of satisfaction due to cessation of menstrual bleeding 
and higher self-confidence. Attitudes and feelings related to menopause showed to be influenced by the social environment 
and culture. conclusions: Analysis of interviews pointed out to menopause as a biological event which has effects on 
the psychological field, influenced by the social imaginary and cultural background of each woman. An interconnection of 
biological, psychological and social issues has been identified, which makes it difficult for the woman to differentiate what 
results from the body, from the mind or from both.
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iNtroDUÇÃo

No Brasil, entre os anos de 1980 e 2000, a proporção de 
habitantes com mais de 60 anos aumentou de 6,1% para 
8,6%, com evidente predomínio de indivíduos do sexo 
feminino. Dos 25 milhões de idosos estimados no país 
até 2020, 15 milhões deverão ser mulheres, o que levará 
ao aumento da procura nos serviços de saúde do país por 
mulheres com queixas relacionadas ao climatério1.

O climatério é o processo fisiológico decorrente do es-
gotamento folicular ovariano que ocorre em todas as mu-
lheres de meia-idade. Inicia-se normalmente aos 35 anos, 
estendendo-se até os 65 anos, sendo caracterizado pelo de-
clínio progressivo dos níveis estrogênicos, culminando com 
a interrupção definitiva dos ciclos menstruais (menopau-
sa). Cerca de 50% a 70% das mulheres referem sintomas 
somáticos e dificuldades emocionais nessa fase, podendo 
comprometer severamente a sua qualidade de vida2,3.

Ainda que muitos dos sintomas climatéricos estejam 
relacionados à queda dos níveis estrogênicos, nos últi-
mos anos, surgiram inúmeros questionamentos acerca 
da influência da esfera psicossocial na gênese das queixas 
referidas pelas mulheres no climatério, em particular as 
condições físicas e emocionais prévias, a inserção social, 
as experiências pessoais, os fatores culturais e a percep-
ção do envelhecimento. Estudos mostram que posicio-
namentos negativos em relação à menopausa tendem a 
associar-se à menor sensação de bem-estar e à sintoma-
tologia climatérica mais intensa e, conseqüentemente, à 
pior qualidade de vida3-6.

O conhecimento das atitudes e das percepções fe-
mininas em relação à menopausa tornou-se assim fun-
damental para o planejamento de uma assistência mais 
integral e individualizada à mulher no seu processo de 
envelhecimento5,6. 

Infelizmente, pouco se tem conhecimento de vivências 
e representações das mulheres brasileiras acerca do climaté-
rio e da menopausa, contrastando-se com o observado em 
outros países. A maioria dos estudos, que trata desse tema, 
disponíveis no Brasil é de natureza quantitativa. Porém, a 
despeito das valiosas informações que esta metodologia for-
nece em termos epidemiológicos e clínicos, pouco contribui 
para o conhecimento de reais sentimentos e vivências das 
mulheres brasileiras em relação à menopausa, o que desper-
tou interesse em realizar a presente pesquisa. Espera-se que 
seus resultados contribuam para maior compreensão sobre 
essa etapa da vida da mulher e sobre os fatores que possam 
intervir no seu bem-estar e qualidade de vida, bem como 
de suas demandas assistenciais.

MÉtoDoS

O método utilizado na pesquisa foi o da análise de con-
teúdo, que permitiu, por meio dos relatos das mulheres, 

descrever e interpretar o conteúdo das experiências vi-
vidas acerca da menopausa. Esse método oportuniza a 
descrição das narrativas das entrevistadas e a interpreta-
ção dos significados presentes em seus relatos. O estudo 
seguiu as etapas previstas no método, sugerido por Bar-
din (1977), que foram: a pré-análise, ou seja, a etapa de 
organização dos textos construídos pelos resultados das 
entrevistas, e a etapa da exploração, que implicou a or-
ganização dos textos e a categorização das unidades que 
representaram a síntese dos conteúdos neles presentes.

O estudo, de natureza qualitativa, envolveu uma 
amostra constituída por 30 mulheres pós-menopaúsicas 
com idade entre 45 e 60 anos, todas residentes no mu-
nicípio de Caxias do Sul. A pesquisa foi realizada com 
usuárias do Setor de Climatério da Universidade de Ca-
xias do Sul, serviço este conveniado ao Sistema Único 
de Saúde (SUS), e de uma clínica privada de saúde do 
mesmo município. 

O estado menopausal foi definido segundo a história 
menstrual nos últimos doze meses. Considerou-se pós-
menopáusica toda a mulher cuja última menstruação 
tenha ocorrido há no mínimo 12 meses3. Foram excluídas 
as mulheres com histerectomia prévia. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entre-
vistas semi-estruturadas conduzidas por entrevistadores 
previamente treinados entre março e dezembro de 2005. 
Estas foram gravadas e posteriormente transcritas. A en-
trevista foi conduzida a partir da pergunta: “Como foi a 
menopausa para você?” Das narrativas obtidas, surgiram 
as categorias de análise que representam os significados 
que as mulheres atribuem à menopausa7. 

O estudo foi previamente avaliado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade de Caxias do Sul, 
tendo sido aprovado. Todas as mulheres entrevistadas 
assinaram previamente um termo de consentimento li-
vre e esclarecido. 

reSUltaDoS e DiScUSSÃo

A idade média das mulheres entrevistadas foi de 54,3 (± 
3,9) anos. O tempo médio entre a ocorrência da meno-
pausa e a realização da entrevista foi de 6,7 (± 4,0) anos. 
A maioria das entrevistadas tinha um companheiro fixo 
(73,3%) e menos de cinco anos completos de estudo 
(46,6%). A renda familiar média foi de 3,6 (± 3,5) salá-
rios mínimos per capita (Tabela 1). 

As narrativas das mulheres constituíram o corpus 
deste estudo. Dessas, foram extraídas quatro categorias 
de análise que representaram as vivências das mulheres 
estudadas em relação à menopausa: sintomas climatéri-
cos, mudança na esfera sexual, dificuldades emocionais e 
necessidade de readaptação social.
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Sintomas climatéricos

As falas das entrevistadas mostram uma associação da 
menopausa a sintomas físicos desagradáveis, com desta-
que para as ondas de calor e a atrofia urogenital, confor-
me observado nos seguintes depoimentos:

 “A única diferença foi o desconforto devido aos calo-
res, o que me obrigou a tomar hormônios, mesmo saben-
do do seu risco. Estava sempre suando, me prejudicava 
até no trabalho.” 

(JS, 55 anos)

“O pior foram os calorões, porque não tem como dis-
farçar. Se tu estás numa atividade social, acaba ficando 
constrangida. Eu fico com muita vergonha, pareço um esti-
vador, sempre transpirando. Foi muito ruim.” 

(RS, 55 anos)

“A vagina ficou mais seca, na relação parece que cor-
ta a gente, não consigo ir até o fim. E para piorar o 
marido nem sempre entende.” 

(MZ, 48 anos)

“Na menopausa se tem uma secura vaginal bem in-
tensa, durante a relação sexual é bem desagradável. Te-
nho vontade de correr e buscar ajuda de um creme, fazer 
alguma coisa. O marido fica irritado, é difícil.” 

(PS, 54 anos)

As ondas de calor ou fogachos foram as queixas mais 
freqüentes entre a população estudada, achado este con-
cordante com o descrito por outros autores8,9. A sua fi-
siopatologia não está totalmente definida, provavelmen-
te decorrem de alterações do centro termorregulador 
hipotalâmico secundárias à queda dos níveis estrogêni-
cos. As ondas de calor acometem entre 40% e 70% das 
mulheres por ocasião da transição menopáusica, sendo 
causa de desconforto, perturbação do sono e até irritabi-
lidade. São definidas como períodos transitórios de calor 
súbito na parte superior do tórax, braços e face, seguidos 
de rubor cutâneo, sudorese e taquicardia8,10,11.

A atrofia urogenital também é resultante da menor 
secreção estradiol após a menopausa. A vagina sofre um 
encurtamento e perde a sua lubrificação natural, dificul-
tando a atividade sexual e podendo levar a problemas 
conjugais2,12.

Em algumas das entrevistas realizadas surgiram rela-
tos de dificuldades com o sono que se acentuaram após a 
menopausa em virtude da intensificação das ondas de ca-
lor nessa fase, interferindo no cotidiano dessas mulheres. 
Nesse sentido, pesquisas mostram que o despertar acom-
panhado de fogachos implica maior gasto de energia, cau-
sando fadiga, irritabilidade e até depressão11. 

“Os calorões não me deixam dormir direito. Eu acor-
do tantas vezes durante a noite que, pela manhã, acabo 
cansada e irritada.”

(LS, 54 anos)

“Não dá para explicar o quanto é ruim o calorão. 
A gente acorda de madrugada, com uma sensação tão 
grande de mal-estar que parece que vai desmaiar. Quan-
do acordo, estou encharcada de suor.”

(PS, 53 anos)

Porém, a despeito dos relatos anteriormente mencio-
nados, a associação entre o hipoestrogenismo e a maior 
ocorrência de distúrbios do sono no climatério tem sido 
questionada por alguns autores, pois, ao contrário dos 
demais sintomas climatéricos, a insônia parece não re-
gredir nos anos que se seguem à menopausa, pelo con-
trário, tende a agravar-se14. Possivelmente, o humor seria 
o determinante da qualidade do sono e não as ondas de 
calor, ainda que eles possam estar relacionados2,3.

tabela 1. Características sociodemográficas de 30 mulheres 
no período pós-menopausa entrevistadas em um serviço 
universitário de climatério

Variáveis n (%)

Idade	(em	anos)
	 45-49
	 50-54
	 55-60

5	(16,7)
10	(33,3)
15	(50,0)

Tempo	de	menopausa	(em	anos)
	 1-5
  >	5	

11	(36,7)
19	(63,3)

Escolaridade	(anos	completos	de	estudo)	
  <	5	
	 5-10
  ≥	11

14	(46,6)
6	(20)
10	(33,3)

Renda	familiar	(em	salários	mínimos)
  <	1
	 1-3
  ≥	3	

8	(26,7)
10	(33,3)
12	(40,0)

Situação profissional
	 Aposentada
	 Não	aposentada
	 Nunca	trabalhou

14	(46,6)
11	(36,7)
5	(16,7)

Estado marital
 Com companheiro fixo
 Sem companheiro fixo

22	(73,3)
8	(26,7)

Filhos 
 Sim
	 Não

28	(93,3)
2	(6,7)

Tipo	de	assistência	
 SUS
	 Não	SUS

12	(53,3)
14	(46,7)

Total 30	(100,0)
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“Estava sempre tão nervosa que não conseguia dor-
mir. Fiquei muito sensível na época da menopausa, po-
de-se dizer perturbada.”

(JC, 55 anos)

Algumas mulheres atribuíram à menopausa a maior 
ocorrência de dores musculares e articulares. Achado se-
melhante foi verificado em pesquisa qualitativa realizada 
no México, a ponto de algumas mulheres incluídas nes-
te estudo considerarem a menopausa uma enfermidade 
por causa da intensificação das sensações de dor e cansaço 
nos anos que se seguem9. Vale ressaltar que, no presen-
te estudo, a maioria das entrevistadas tinha mais de 50 
anos, faixa etária em que a prevalência de osteoartrite e 
fibromialgia é naturalmente maior. Além disso, ainda que 
não estejam diretamente relacionados à queda estrogêni-
ca, tais sintomas podem ser magnificados por esta, bem 
como pelo sedentarismo tão comum nesta fase13. 

“Na menopausa começaram a doer as juntas e as per-
nas. Aí vieram os calorões, coisa ruim, tudo piorou.” 

(ID, 56 anos)

“Quando eu menstruava, não tinha dores nas juntas, 
pernas ou dedos. Mas agora, essas dores parecem que me 
arrebentam.” 

(KV, 51 anos)

A cefaléia foi um tipo de queixa relacionada à dor 
também muito presente nas falas analisadas. Esta pode 
ser decorrente tanto do fenômeno de vasodilatação dos 
vasos cerebrais, que precede as ondas de calor, como ser 
resultante de eventuais estados de tensão emocional2,14.

“A menopausa para mim significou calorão e dor de 
cabeça. Tenho ainda muita dor de cabeça.” 

(LA, 52 anos)

“Olha, pra mim, fico ruim por causa desses calorões, da 
vermelhidão no rosto e da dor de cabeça que vem depois.” 

(JC, 48 anos)

A variabilidade na intensidade da sintomatologia cli-
matérica observada neste estudo está consoante com o 
descrito pela literatura. Segundo esta, com exceção da 
atrofia urogenital e das ondas de calor que seriam de-
correntes do hipoestrogenismo, os sintomas de natureza 
somática, a irritabilidade e a labilidade do humor seriam 
influenciadas principalmente por fatores sociodemográ-
ficos e pela atitude feminina em relação à menopausa e 
ao envelhecimento. Os fatores socioculturais e psicológi-
cos atuariam possivelmente influenciando a aceitação e a 
modulação da resposta aos sintomas climatéricos3,5,6,15.

Mudanças na esfera sexual
Mudanças na esfera sexual foram relatadas pelas mulhe-
res entrevistadas. A atividade sexual após a menopausa 

fica naturalmente dificultada pela atrofia genital, situação 
esta agravada pelo próprio processo de envelhecimento, 
visto que, após os 50 anos, é comum o surgimento ou 
o agravamento de estados mórbidos prévios, cujo trata-
mento implica o uso de medicamentos que podem in-
terferir negativamente na libido. Estudos apontam para 
a prevalência de disfunções sexuais entre as mulheres 
entre 25% e 33% na faixa etária dos 35 aos 59 anos, 
chegando a 75% entre os 60 e 65 anos6,15. 

“O sexo esfriou bastante. Agora, quanto menos meu 
marido me procurar, melhor. Claro que faço a minha 
obrigação com o marido, mas ele sabe, eu já falei para 
ele que é difícil.” 

(CS, 52 anos)

“Depois da menopausa, o sexo ficou diferente, a gente 
tem menos prazer, menos vontade, mas o marido quer.” 

(TA, 53 anos)

O envelhecimento físico, independente da classe so-
cial15, pode afetar negativamente a auto-estima da mu-
lher, em especial na cultura ocidental, na qual predomina 
uma visão estereotipada e negativa acerca do envelheci-
mento feminino. Nos países ocidentais, onde a mulher 
é ainda valorizada pela sua juventude e beleza física, a 
menopausa é um motivo de preocupação por lembrá-la 
da passagem inexorável dos anos e das mudanças físicas 
que a acompanham, afetando a sua auto-imagem16,17.

“Fiquei com facilidade de engordar, não consigo 
emagrecer. Tenho sempre que me cuidar, qualquer desli-
ze e o peso dispara. Acho que é devido à menopausa, sei 
lá, fiquei com o corpo todo diferente, dá para ver isso.” 

(LP, 50 anos)

“Depois da menopausa engordei, fiquei mais defor-
mada. Não gosto de tirar a roupa, tenho até vergonha 
do marido.” 

(EF, 55 anos)

Agravando a situação antes mencionada, os homens 
pouco conhecem sobre o climatério e as suas implica-
ções para a saúde da mulher, além deles terem de lidar 
nessa fase com as dificuldades trazidas pelo seu próprio 
envelhecimento. A partir dos 50 anos, há uma queda 
progressiva dos níveis de testosterona, podendo compro-
meter a libido e a potência sexual masculina. Além disso, 
após os 60 anos, a prevalência de neoplasias de próstata 
é maior, podendo o seu tratamento interferir negativa-
mente na esfera sexual masculina18. Aspectos estes que se 
mostraram presentes nas falas analisadas, em particular, 
referências à diminuição da atividade sexual em virtude 
de problemas de saúde do parceiro e da deterioração do 
relacionamento conjugal por desajustes sexuais17,19.
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“Claro que diminuiu o número das relações, mas se 
eu entrei na menopausa, ele também ficou mais velho. 
Quando se tem só um parceiro é assim. Nessa fase tem 
que ter amor, senão o casamento não sobrevive.” 

(IC, 58 anos)

“A menopausa diminui o desejo sexual, eu era dife-
rente antes. A gente se sente mais cansada agora, menos 
disposta. Ele também me procura menos.”

(PS, 54 anos)

É necessário considerar que para as mulheres que 
vivenciam o climatério com maior tranqüilidade, acei-
tando as mudanças trazidas pelo envelhecimento, as re-
percussões na sexualidade tendem a ser menos intensas, 
conforme em nosso estudo. Estas mulheres percebem na 
impossibilidade de uma nova gestação, na redução das 
obrigações com os filhos e com a carreira profissional e 
na interrupção dos ciclos menstruais uma nova oportu-
nidade para o exercício afetivo-sexual6,16.  

“Com a menopausa parece que eu tenho mais liber-
dade. A vida sexual parece que melhorou, está muito 
melhor agora do que há vinte anos. Estou aposentada, 
me preocupo menos com a opinião dos outros, penso me-
nos em dinheiro.” 

(LG, 60 anos)

“Quanto ao sexo, eu não senti nada de diferente no 
corpo, e, na cama, a relação com o meu marido até me-
lhorou. Eu e ele estamos mais tranqüilos, nos entendemos 
melhor na hora da relação.”

(FS, 59 anos)

Dificuldades emocionais
Neste estudo, a menopausa foi freqüentemente associa-
da a dificuldades emocionais, principalmente ansiedade, 
tristeza e depressão. Pesquisas conduzidas por Hunter 
(1993) demonstraram que, ao procurar por assistência 
médica, as mulheres climatéricas tendem a atribuir à 
menopausa tanto os sintomas relacionados à carência 
estrogênica como as queixas físicas ou emocionais de-
correntes de eventuais estados mórbidos prévios20. 

“Eu fiquei mais nervosa depois da menopausa, qual-
quer coisinha me fazia chorar.” 

(SM, 59 anos)

Segundo a literatura, menos de 10% dos homens che-
gam a desenvolver estados depressivos ao longo da sua vida, 
ao passo que no sexo feminino esse percentual ultrapassa os 
20%. Pesquisa realizada na cidade de Campinas, SP, com 
367 mulheres climatéricas mostrou taxas de irritabilidade e 
depressão ao redor de 67,3% e 58,9%, respectivamente20.

Os sintomas decorrentes do hipoestrogenismo pare-
cem favorecer a ocorrência de queixas depressivas nos 
anos que se seguem à menopausa, potencializando-as, 
inclusive6,20,21,22. No entanto, ainda que a queda estro-
gênica leve diretamente a menor secreção de endorfinas 
cerebrais, substâncias estas diretamente relacionadas à 
depressão, para outros autores, a maior labilidade do 
humor entre as mulheres de meia-idade seria decorrente 
da intensificação das ondas de calor após a menopausa, 
visto estas interferirem na qualidade do sono e no con-
vívio social3,21.

“Eu fico muito irritada quando dá aquele calor. Não 
sei se quero chorar ou gritar. É muito desagradável.” 

(DT, 59 anos)

No presente estudo, as narrativas mostraram uma 
tendência de associar a menopausa ao envelhecimento. 
Provavelmente, a maior tendência à depressão nessa fase 
da vida feminina seria causada pelo medo de envelhecer 
e da percepção da menopausa pela mulher como símbo-
lo de decadência física e maior proximidade da própria 
morte. Esse sentimento de finitude trazido pela meno-
pausa associado às mudanças físicas naturais do processo 
de envelhecimento contribuem para que venham à tona 
questões psíquicas pouco trabalhadas ao longo da vida, 
favorecendo a depressão. Além disso, a menopausa coin-
cide normalmente com o crescimento e a independên-
cia dos filhos, a morte de familiares e a aposentadoria,  
situações estas que demandam ajustes emocionais difí-
ceis para a mulher, podendo culminar em estados de-
pressivos6,22,23.

“A menopausa é o começo da decadência, do fim. O 
corpo muda e começa o envelhecimento.” 

(ZG, 60 anos)

“Daí entrou a velhice. A menopausa é sinal de que a 
gente está mais velha. Para mim a menopausa significou 
a velhice que está chegando.” 

(SN, 53 anos)

Agravando a situação mencionada anteriormente, os 
meios de comunicação e a própria sociedade imprimem 
uma visão negativa e estereotipada da mulher que enve-
lhece. Percepção esta reforçada pelo estímulo ao empre-
go da terapia de reposição estrogênica como um recurso 
de rejuvenescimento até recentemente3,6.

Uma das entrevistadas comparou a menopausa à ado-
lescência. Porém, ainda que a puberdade e o climatério 
objetivem construir um presente, a primeira está voltada 
para o futuro e a última para o passado. A interrupção 
dos ciclos menstruais e as mudanças corporais trazidas 
pelo envelhecimento levam à sensação de perda gradual. 
Todas as forças da mulher se mobilizam para conseguir 
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um melhor ajuste à realidade, o que nem sempre é possí-
vel, favorecendo assim disposições emocionais22-24.

“Para mim, a menopausa é a adolescência da velhi-
ce. É uma fase difícil, em que o corpo sofre de diversas 
mudanças.” 

(JC, 55 anos)

Algumas entrevistadas relataram satisfação pela in-
terrupção dos ciclos menstruais. Para estas, a menopausa 
significou o alívio do desconforto causado por irregula-
ridades menstruais e eventuais sintomas pré-menstruais, 
bem como do receio constante de uma gravidez indese-
jada por causa da dificuldade com a contracepção nessa 
fase, este último aspecto agravado pela pouca ou inexis-
tente participação masculina no planejamento familiar 
ao longo do relacionamento conjugal6,9,25.

“A menopausa era um sonho dourado que aconteceu. 
A menstruação sempre foi um martírio para mim. Para 
mim foi uma glória, eu sangrava demais e tinha cólicas, 
era um sofrimento. E para piorar, eu tinha muito medo 
de engravidar.”

(JS, 52 anos)

Necessidade de readequação social
Hoje se reconhece que o envelhecer é influenciado pela 
condição social e por singularidades individuais. O cli-
matério, em especial, é, em um sentido mais amplo, um 
evento biográfico, cuja construção depende das condi-
ções psíquicas da mulher, das tradições populares e das 
vivências pessoais9. 

As mudanças corporais decorrentes do processo de 
envelhecimento impactam na auto-imagem feminina, 
potencializando um sofrer psíquico decorrente da visão 
de cada sociedade em relação à mulher de meia-idade. 
Nas sociedades ocidentais, a valorização das mulheres 
depende da tríade “juventude, beleza e saúde”, o que 
dificulta o vivenciar do envelhecimento16,25. Os próprios 
sintomas climatéricos, como já destacado, parecem ser 
modulados pelas concepções particulares e sociais acerca 
da importância da menstruação para a mulher, em espe-
cial a sua atitude diante do envelhecimento, simbolizado 
pela menopausa3.

Na nossa sociedade contemporânea, envelhecer sig-
nifica distanciar-se da exigência da perfeição do corpo 
humano, já que a beleza e a juventude são valorizadas 
como modelo de saúde. Neste sentido, as mudanças  
físicas e psíquicas que a mulher enfrenta devem ser com-
preendidas, tendo em vista as expectativas e representa-
ções dessa sociedade22.

O término da etapa reprodutiva, simbolizada pela 
menopausa, confere os mais diversos significados para 
a mulher, para sua família e para a sociedade como um 
todo. Não é apenas a maternidade que é colocada em 

questão com a menopausa, são todos os papéis cultural-
mente atribuídos à mulher26. 

Alguns dos depoimentos analisados desvelaram à 
controversa “síndrome do ninho vazio” decorrente do 
crescimento e da independência dos filhos. Algumas das 
entrevistadas expressaram sentimentos de solidão e inu-
tilidade quando os filhos saem de casa, não conseguindo 
se apropriar do tempo antes despendido a outros26,27. 

“Com a menopausa você começa a se dar conta de que 
a vida está passando. Quando os filhos começam a viver as 
suas vidas, saindo de casa, isso mexe com a gente, porque 
nos damos conta de que uma boa parte da vida passou.”

(LM,54 anos)

“Com a menopausa, a minha vida mudou. Os filhos 
foram estudar em Porto Alegre, eu fiquei mais sensível e 
chorava fácil, mas não na frente deles, porque os filhos 
têm todo o direito de ir atrás do seu futuro. Nessa época 
eu perdi o meu pai e a minha mãe ficou muito depen-
dente de mim. Eu não podia me dar o direito a ficar 
depressiva. Para piorar, eu me aposentei, foi uma época 
bem danada.” 

(JC, 55 anos)

Curiosamente, algumas mulheres manifestaram sen-
timentos ambíguos em relação à possibilidade do retorno 
dos filhos para a casa após separações ou por dificuldades 
financeiras, situação explicável pela demanda destes 
para que suas mães assumissem o cuidado dos netos, 
restringindo assim espaços conquistados26.

“Eu adoro minha neta, mas com a separação da mi-
nha filha, tenho que cuidar dela para ela trabalhar e 
não tenho tempo mais para nada, nem para mim.” 

(JB, 55 anos)

Conforme destacado por Sanchez e Roel (2001), 
as mudanças sociais estão influenciando diretamente o 
modo de envelhecer da mulher. Antes o papel de pas-
sividade culturalmente aprendido, a exigência social de 
estar a serviço dos demais, com o desconhecimento dos 
próprios desejos, legando para a mulher mais velha so-
mente o papel de avó, hoje, contudo, o envelhecimento 
tem sido, para algumas mulheres, tempo de realização de 
sonhos e desejos postergados. Essas mulheres ocupam-se 
de si mesmas e saem do lugar de resignação que até en-
tão lhes era imposto22.

A questão do trabalho foi outra variável social surgi-
da nos relatos avaliados. A aposentadoria coincide fre-
qüentemente com a menopausa e, dependendo do seu 
nível de satisfação com a profissão e do valor atribuído a 
esta, pode interferir significativamente na forma como a 
transição climatérica será vivenciada. O afastamento do 
trabalho gera espaços vazios, a de perda de amigos e do 
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próprio status social, o que pode ser muito doloroso para 
algumas mulheres, somando-se às dificuldades trazidas 
pela sintomatologia climatérica5,6,25,28. 

“Agora que eu me aposentei, fico muito em casa. Quan-
do trabalhava, eu estava melhor, eu saia de casa, conversa-
va com outras pessoas e me distraia. Agora eu estou numa 
fase ruim, não consigo me encontrar e fico nervosa.” 

(SO, 53 anos)

Para outras mulheres, no entanto, a aposentadoria 
representa a oportunidade de novos espaços a serem  
preenchidos por atividades sempre desejadas, mas im-
possíveis de serem realizadas quando estavam integradas 
no mundo profissional5,6,25. 

“Estou com mais tempo agora. Aos 60 anos, comecei 
um curso de pintura na Universidade da Terceira Idade 
da UCS, estou adorando e não fico pensando besteira.” 

(AL, 60 anos)

O nível de escolaridade e a própria renda familiar 
podem ter influenciado muito dos posicionamentos em 
relação à menopausa identificados neste estudo3,4,8. A 
maior escolaridade e significativa inserção no mercado 
de trabalho de algumas das entrevistas pode ter contri-
buído para que estas tivessem maior compreensão da 
menopausa e das modificações orgânicas que estavam se 
processando, bem como lidar com elas2,8,18.

“A menopausa pode ser uma fase boa, dependendo de 
como se vive. É apenas a parada da menstruação, é mais 
uma fase da vida da mulher, com seus pontos favoráveis 
e ruins. A gente tem que continuar vivendo normalmen-
te. Eu continuo trabalhando o dia inteiro e fazendo as 
minhas coisas como antes.” 

(LS, 56 anos)

“Para aliviar os calorões eu tomava bastante água e 
trabalhava até que passou. Era melhor trabalhar do que 
ficar pensando muito na menopausa. Passei a menopau-
sa trabalhando, me ocupando, isso ajudou muito.” 

(OS, 53 anos)

Ainda em relação à ocupação, as mulheres climatéri-
cas com atividades remuneradas que as permitam con-
viver com outras mulheres teriam mais oportunidades 
de trocar experiências sobre a menopausa e o envelheci-
mento, podendo, assim, universalizar os seus sintomas e 
sentimentos, aliviando a ansiedade acerca das mudanças 
físicas que acompanham a menopausa24. 

“O bom de trabalhar é que gente sai, conversa com 
gente diferente e chega a conclusão que a vida dos outros 
não é diferente ou melhor que a nossa.” 

(LS,56 anos)

coNSiDeraÇõeS fiNaiS

Ainda que as manifestações clínicas decorrentes do hi-
poestrogenismo sejam muito evidentes no climatério, as 
narrativas que compõem este estudo mostraram clara in-
terligação das questões biológicas, psicológicas e sociais, 
visto a dificuldade das mulheres em identificar o que é 
decorrente do corpo, da mente ou de ambos. Além dis-
so, não raramente, as mudanças psicossociais e culturais 
suplantaram as biológicas24,26.

A menopausa simboliza uma nova etapa, cujo senti-
do para algumas mulheres é o sentimento de envelheci-
mento e a sensação de finitude. Para outras, no entan-
to, sinaliza a necessidade de rever conceitos e dar um 
novo significado à vida. A capacidade de lidar com essas 
questões repercutirá na forma como a menopausa será 
vivenciada e, conseqüentemente, na própria qualidade 
de vida da mulher6.

No campo da saúde, o conhecimento das vivências 
e dos sentimentos em relação à menopausa contribui 
para uma assistência interdisciplinar integral e mais hu-
manizada para as mulheres de meia-idade, segundo suas 
crenças, valores e a cultura em que vivem3,4. Os anos que 
seguem à menopausa devem ser vividos com a confian-
ça que os desafios impostos pelo tempo dependem da 
possibilidade de construir uma nova cultura do enve-
lhecer28. Aos profissionais de saúde cabe ajudar a mulher 
climatérica a redimensionar valores e buscar um novo 
direcionamento para a sua vida, bem como disponibi-
lizar todo o avanço tecnológico e científico necessário 
para promover a sua saúde.

Nas narrativas das mulheres entrevistadas fica claro 
que o envelhecer é determinado não só pela cronologia, 
mas também pela condição social na qual se encontra-
vam, sendo um processo fortemente afetado por sin-
gularidades individuais e por aspectos biopsicossociais. 
As mudanças corporais trazidas pelo envelhecimento 
impactam a auto-imagem feminina e potencializam um 
sofrer psíquico22,26.

No entanto, apesar de o corpo feminino ser forte-
mente marcado pelo ciclo biológico-reprodutivo, o 
destino da mulher não pode ser reduzido a aspectos so-
mente fisiológicos. Nesse sentido, as mudanças físicas 
associadas a perdas decorrentes da independência dos 
filhos, à aposentadoria, à viuvez e ao enfrentamento de 
um relacionamento conjugal, muitas vezes desgastado, 
podem intensificar os conflitos inerentes à subjetivida-
de. Na sociedade contemporânea, envelhecer significa 
distanciar-se da exigência da perfeição do corpo huma-
no, já que a beleza e a juventude são valorizadas como 
modelo de saúde, fazendo que as mudanças físicas e 
psíquicas que a mulher de meia-idade enfrenta devam 
ser compreendidas, tendo em vista as expectativas e as 
representações dessa sociedade22.
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No contexto antes mencionado, os profissionais de 
saúde, em especial a classe médica, deveriam considerar 
cada vez mais a influência de fatores psicológicos e os 
aspectos culturais na sua prática diária, especialmente 
no climatério. A pesquisa com abordagem qualitativa, 
em particular, contribui para um maior conhecimento 
das atitudes e dos posicionamentos dos indivíduos nas 
diferentes etapas do ciclo vital humano e, obviamente, 
no climatério28. Infelizmente, esta metodologia ainda é 
pouco utilizada no meio médico brasileiro, ao contrá-
rio dos outros profissionais de saúde que já a utilizam 
mais freqüentemente. Não se quer aqui desconsiderar o 
método quantitativo, em especial a epidemiologia, mas 
ampliar a gama de possibilidades de pesquisa e interven-
ções em saúde, principalmente em grupos específicos, 
como as mulheres climatéricas. Tal mudança de para-
digmas certamente resultará um avanço significativo nas 
intervenções clínicas nessa etapa da vida da mulher. 

Conflitos de interesses: não há.
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Visão funcional e quedas no idoso: 
uma revisão da literatura
Functional vision and falls in the elderly: a literature review
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RESUMO
O envelhecimento é um fenômeno universal. Associado a esse envelhecimento aumenta a ocorrência de eventos que podem 
agravar a saúde dos idosos e gerar perda da autonomia e da independência, dentre os quais destacam-se as quedas. As 
quedas geram conseqüências físicas, emocionais e sociais importantes, têm etiologia multifatorial e um dos importantes 
fatores é a redução da visão funcional. O objetivo desse estudo foi fazer uma revisão da literatura sobre a correlação entre 
a redução da visão funcional e a ocorrência de quedas em idosos, uma vez que os déficits visuais são fatores geralmente 
negligenciados como causa das quedas. Foram realizadas buscas de evidências nas bases de dados MedLine, SciELO, Lilacs 
e PEDro, sendo selecionados 16 evidências. Uma análise dos resultados demonstrou uma relação positiva entre a presença 
de déficits de visão funcional, principalmente acuidade visual, e a ocorrência de quedas e/ou outros preditores, como déficit 
de estabilidade postural e mobilidade. A literatura aponta que a simples identificação e a correção de déficits visuais e as al-
terações no ambiente domiciliário são intervenções capazes de contribuir para a prevenção de quedas em pessoas idosas. 

Palavras-chave: Idosos, visão funcional, quedas. 

ABSTRACT
Ageing is an universal process. In association with this process, disabilitating events, mainly falls, may occur leading to 
health decline and autonomy and independence losses. Falls yield physical, emotional and social consequences; they have 
multifactorial etiology, being the reduction of functional vision a very important factor. The purpose of this literature review 
was to examine the correlation between deficits of functional vision and falls in the elderly, especially considering that they 
are neglected cause of falling. Evidences were search in the databases MedLine, SciELO, Lilacs and PEDro, and 16 papers 
were selected. The analyses of the evidences have shown that there is a positive correlation between deficits in functional 
vision, mainly visual acuity, and falls and/or other predictors such as deficits in postural stability and mobility. The literature 
points out that a simple identification and visual deficit correction and home environment modifications are interventions 
capable to prevent falls in elderly persons.

Key words: Elderly, functional vision, falls.
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iNtroDUÇÃo

O envelhecimento é hoje um fenômeno universal1. No 
Brasil, projeções indicam que até o ano de 2025, a po-
pulação idosa corresponderá a mais de 32 milhões de 
pessoas com 60 anos ou mais2.

O aumento da proporção de idosos na população 
brasileira induz a discussão a respeito de eventos inca-
pacitantes nessa faixa etária, entre os quais se destaca a 
ocorrência de quedas, bastante comum e temida por suas 
conseqüências, especialmente a fratura de quadril3. Cer-
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ca de 30% dos idosos em países ocidentais sofrem que-
da ao menos uma vez ao ano; aproximadamente metade 
sofre duas ou mais quedas4,5. No Brasil, segundo dados 
do Sistema de Informação Médica/Ministério da Saúde6, 
entre 1979 e 1995, cerca de 54.730 pessoas morreram 
por causa de quedas, 52% delas eram idosos, com 39,8% 
apresentando idade entre 80 e 89 anos. Em 2000, a taxa 
de mortalidade hospitalar por queda foi de 2,58%, sendo 
maior na região Sudeste, seguida pela região Nordeste, Sul 
e Centro-Oeste.

As quedas em idosos são de etiologia multifatorial7-9, 
têm graves conseqüências, como fraturas, medo de cair, 
restrição de atividades, declínio na saúde e aumento do 
risco de institucionalização e morte3. Geram não ape-
nas prejuízos físico, psicológico e social, mas também 
aumento dos custos com os cuidados de saúde, expres-
sos pela utilização de vários serviços especializados e, 
principalmente, pelo aumento das hospitalizações6,10.

A visão funcional pode ser definida como a habi-
lidade de enxergar claramente durante as atividades 
rotineiras, sob vários níveis de luminosidade, e é com-
posta pela acuidade visual, sensibilidade ao contraste 
e percepção de profundidade11. Ainda há debates, so-
bre a relação entre a visão funcional e o risco de que-
das11,12, entretanto, alguns estudos bem controlados 
metodologicamente têm evidenciado um importante 
valor preditivo da função visual em quedas3,12-23. A 
prevalência de déficits visuais aumenta significativa-
mente com a idade24.

A acuidade visual (AV) é o grau de aptidão do olho 
para identificar detalhes espaciais25, enquanto a sensibili-
dade ao contraste é a habilidade de detectar a variação da 
claridade contra um fundo com determinada luminosida-
de. É útil para identificar objetos grandes em ambientes 
desorganizados, sob condições de baixa iluminação28, e a 
percepção de profundidade que compreende a estereopsia 
binocular e as pistas mono-oculares, úteis para a visão a 
curta distância e percepção de profundidade19.

Para avaliar essas habilidades visuais há diversos ins-
trumentos, como os testes Snellen Eye Chart, Glasgow 
Acuity Card, Cardiff Visual Acuity Test, Vision Contrast 
Test System e Frisby Stereotest, que medem a habilidade 
do indivíduo em distinguir diferentes letras em diversos 
tamanhos e distâncias, a sensibilidade ao contraste e a 
percepção de profundidade24,27-30.

O déficit visual pode influenciar no risco de quedas 
por um mecanismo direto, fornecendo menos pistas 
para alertar aos idosos sobre potenciais riscos no trá-
fego, no ambiente doméstico e em locais de trabalho 
com iluminação inadequada12. Além disso, os déficits 
visuais podem aumentar o risco de quedas nessa po-
pulação, também, por mecanismos indiretos que são 

descritos como a relação indireta entre déficits visuais 
e prejuízos da capacidade funcional, atenção e concen-
tração, estabilidade postural, força muscular, mobilida-
de e marcha3,14,20,21,31,32.

No entanto, ainda não está claro o papel da visão 
na etiologia de quedas, e considerando que a prevalên-
cia de déficits visuais aumenta significativamente com 
a idade24 e que tem ocorrido aumento da expectativa 
de vida33, constata-se, a necessidade de aprofundar os 
conhecimentos relativos à visão funcional e às quedas. O 
objetivo desse estudo foi fazer uma revisão da literatura 
sobre a correlação entre a redução da visão funcional e a 
ocorrência de quedas em idosos.

Material e MÉtoDoS

Foi realizada uma busca de evidências científicas sobre o 
tema nas bases de dados MedLine, via PubMed (http://
www.pubmed.com), SciELO (http://www.scielo.br), Li-
lacs (via Bireme – http://www.bireme.br) e PEDro (http://
www.pedro.fhs.usyd.edu.au/), nos idiomas inglês e portu-
guês, restringindo-se aos artigos publicados entre 1995 e 
julho de 2006, tendo como descritores: idoso (elderly) e 
quedas (falls) associados com visão funcional (functional 
vision), acuidade visual (visual acuity), percepção de pro-
fundidade (depth perception), sensibilidade ao contraste 
(contrast sensitivity) e déficit visual (visual impairment). 

Fontes adicionais foram obtidas por meio de referên-
cias encontradas no material levantado, em outras fontes 
científicas (livros, revistas, sites) que abordassem o assun-
to e foram também analisadas. 

Três revisores leram os títulos e os abstracts de todos 
os artigos. Estudos que abordavam estritamente os as-
pectos oftalmológicos sem relevância para o estudo pro-
posto, como confecções de lentes e outros aparatos ou 
que envolviam indivíduos com déficits visuais advindos 
de traumas ou cegueira foram excluídos. Estudos que 
envolviam a relação entre a visão funcional e/ou suas 
conseqüências com quedas e/ou outros preditores de 
quedas foram incluídos.

reSUltaDoS

No MedLine, via PubMed, foram encontrados 120 arti-
gos. De acordo com o título, 36 abstracts foram lidos e, 
desses, 16 foram selecionados. Nas outras bases de da-
dos, foi encontrado um número reduzido de artigos, e 
somente um dos artigos (encontrado na base de dados 
Lilacs) não tinha sido encontrado via PubMed. Além 
dos artigos encontrados por busca ativa, outros quatro 
foram encontrados utilizando referência secundária. A 
Figura 1 detalha essa metodologia.
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DiScUSSÃo

A prevalência de déficits visuais é maior em idosos admi-
tidos em hospitais depois de acidentes, como demons-
trado em estudo realizado em uma unidade geriátrica 
no Reino Unido. Foram incluídos 200 pacientes idosos 
(65 a 98 anos, com média de 80 anos), sem déficits cog-
nitivos, admitidos em uma unidade de urgência médica 
geriátrica. Entre os admitidos, 50,5% tinham déficits vi-
suais (40% erro de refração, 37% catarata e 14% dege-
neração macular), nos pacientes admitidos por acidentes 
relacionados a quedas essa porcentagem foi de 75,6%  
(p = 0,0003)15.

Em uma revisão sistematizada de artigos em língua 
inglesa, verificou-se que déficits visuais afetam apro-
ximadamente 10% das pessoas com idade entre 65 a 
75 anos e aproximadamente 20% das pessoas com 75 
anos ou mais. Segundo essa revisão, prejuízos visuais 
em idosos aumentam significantemente o risco de que-

das. Uma limitação de muitos estudos nesse campo é a 
tendência de somente considerar a AV e não os outros 
aspectos da visão. Alguns estudos evidenciaram que a 
incidência e a prevalência de idosos que possuem dé-
ficits visuais passíveis de correção e que não procuram 
auxílio são altas19,35. Em 20% a 50% de idosos, a redu-
ção da visão não é detectada. A maioria dessas pessoas 
possui problemas visuais tratáveis, como erros refrati-
vos e catarata. Glaucoma não detectável é igualmente 
prevalente, embora a perda visual originada não seja 
reversível34. Os pacientes com baixa visão acreditam ou 
têm sido induzidos a acreditar que nada pode ser feito 
para melhorar sua visão. Algumas vezes, também, esses 
pacientes não procuram os serviços oftalmológicos por 
não sentir que essa deficiência esteja interferindo sig-
nificativamente em sua qualidade de vida. Além disso, 
idosos com déficits cognitivos ou problemas de mobili-
dade acentuados têm dificuldades de acesso aos serviços 
especializados34, dificultando a detecção de problemas 
visuais e a prevenção de quedas.

figura 1.  Diagrama da busca e seleção de evidências sobre visão funcional e quedas nas bases 
de dados pesquisadas
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A manutenção da estabilidade postural é uma tarefa 
complexa e que requer a coordenação dos inputs visuais, 
vestibulares e somatossensoriais35. A visão atua de modo 
determinante na postura, enviando continuamente ao sis-
tema nervoso informações atualizadas quanto à posição e 
aos movimentos dos segmentos corporais em relação a si 
próprio e ao ambiente35. O avanço da idade está associado 
à redução generalizada da performance visual e conseqüen-
temente ao aumento da instabilidade postural que por sua 
vez leva ao aumento do risco de quedas21,31,32,34. 

Com o objetivo de explorar a contribuição das habi-
lidades visuais em manter a estabilidade postural quando 
os idosos estão em uma superfície complacente, um en-
saio clínico avaliou 156 idosos (63 a 90 anos) que viviam 
de modo independente, em relação a AV, sensibilidade 
ao contraste, percepção de profundidade, estereopsia, 
campo visual, função sensório-motora (propriocepção, 
força muscular e tempo de reação) e balanço postural. 
Em superfície firme, as sensações periféricas foram os 
mais importantes inputs sensoriais para detectar o balan-
ço (p < 0,05). A sensibilidade ao contraste, estereopsia e 
força de quadríceps foram preditores significantes para a 
manutenção da estabilidade postural somente quando se 
tratava de superfícies complacentes (p < 0,05)35.

Estudos prévios36,37 mostraram que a redução da 
iluminação tem pouco efeito sobre as forças de contato 
com a superfície tanto em jovens quanto em idosos. Já 
a visão embaçada em idosos causa dificuldades em defi-
nir claramente o tamanho e a profundidade dos degraus 
ao descer escadas36. Um ensaio clínico35, envolvendo 12 
idosos (72,3 ± 4,7 anos) saudáveis e sem histórico de 
quedas, observou o comportamento desses indivíduos ao 
descerem escadas com três alturas diferentes de degraus, 
depois da indução de uma visão embaçada, provocada 
por lentes. O tempo de execução da tarefa aumentou 
com a piora da visão (p < 0,05), sendo pior nos degraus 
maiores; o pico de força no contato vertical do membro 
inferior aumentou com a piora da visão (p < 0,01) e a 
rigidez da extremidade distal diminuiu com o aumento 
do tamanho do degrau (p < 0,05). Além disso, com a 
piora da visão observou-se aumento da flexão plantar 
no momento de contato do pé com o chão. Esse estu-
do sugeriu que quando os indivíduos são colocados em 
situações em que não têm as informações visuais na sua 
totalidade, tornam-se mais cautelosos. Todas as altera-
ções mostram que os indivíduos desenvolveram diversas 
adaptações biomecânicas ao descer escadas, e tais adap-
tações são possivelmente maneiras de aumentar a cine-
mática na tentativa de suprir o déficit de informações vi-
suais. Diante disso, é possível que idosos caiam quando 
descem escadas porque quando vão fazer o contato do 
pé com o chão escorregam ou tropeçam, pois o membro 
de apoio não está pronto para receber o peso do corpo. 

Observando que a habilidade de equilíbrio dimi-
nui com o aumento da idade e que idosos com maior 
déficit visual têm maior taxa de quedas21,31,32,35,36, Lee 
e Scudds21, em um estudo transversal compararam a 
habilidade de equilíbrio em idosos que apresentavam 
déficits visuais negativos, leves ou moderados. Foram 
recrutados 66 indivíduos (> 65 anos) institucionaliza-
dos e avaliados a AV, o equilíbrio, a dor e a amplitude 
de movimento (ADM) de joelho, tornozelo, quadril, 
a força isométrica de quadríceps, isquiotibiais e dor-
siflexores. Os resultados evidenciaram que as habili-
dades no equilíbrio, medidas pela escala de Berg, de-
clinaram de modo correspondente ao declínio visual 
(p < 0,001). A visão é particularmente importante na 
estabilidade postural sob condições mais desafiadoras 
– por exemplo, realizar alcance com o braço quando 
de pé, descarga de peso em superfícies instáveis, apoio 
unipodal, diminuição da base de suporte, redução dos 
inputs somatossensoriais, entre outras –, nas quais o sis-
tema visual é requisitado a detectar largos movimentos 
corporais. A AV e as informações visuais do ambiente 
são uma importante forma de retroalimentação para a 
manutenção das habilidades visuais.

Dois estudos paralelos31,32 avaliaram a influência 
dos componentes vestibulares e somatossensoriais para  
observar o comportamento da estabilidade postural 
diante de graduações de déficits visuais. Um dos estu-
dos evidenciou que a catarata e a visão embaçada au-
mentaram a instabilidade postural em idosos, o que 
associado às perdas musculoesqueléticas e do sistema 
nervoso central podem aumentar o risco de quedas (p 
< 0,05, em todas as medidas)32. O outro estudo apon-
tou que perturbações diretas nos sistemas somatossen-
sorial e vestibular em associação com visão embaçada 
aumentaram ainda mais a instabilidade postural, ele-
vando o risco de quedas (p < 0,01, em todas as medi-
das)31. Ambos sugerem que a correção de problemas 
visuais poderia ser uma estratégia de prevenção para as 
quedas e suas conseqüências. 

A estabilidade postural em idosos é um fator essen-
cial para a prevenção de quedas. Os achados confirmam 
a importância da visão funcional na estabilização da pos-
tura21,31,32,35,37. A habilidade em detectar um estímulo visual 
e assim perceber suas relações espaciais é inerente para 
o controle do equilíbrio35. A correção de problemas vi- 
suais21,31,32 e o desenvolvimento de adaptações biomecâni-
cas34 são possíveis fatores de intervenção que podem me-
lhorar a relação do idoso com a sua estabilidade postural.

Atenção visual se refere à habilidade de selecionar 
uma região de interesse dentro do campo visual. Em um 
dado tempo, somente uma pequena quantidade de infor-
mações captadas pela retina poderá ser processada pelo 
cérebro20. A associação entre atenção visual, velocidade 
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de processamento visual e mobilidade foi examinada em 
342 idosos (55 a 85 anos), vivendo na comunidade, que 
foram avaliados e acompanhados durante três anos em 
relação à atenção visual, velocidade de processamento, 
performance de mobilidade e atividade física. Os autores 
concluíram que a diminuição da atenção visual e da ve-
locidade de processamento visual em idosos é um fator 
de risco independente, porém relacionado com a mobi-
lidade, e que intervenções para reverter ou minimizar a 
progressão da disfunção da mobilidade em idosos pode 
ser auxiliada pela correção de déficits de velocidade de 
processamento e atenção visual (p = 0,04)20. 

Há indícios de que visão funcional comprometida 
seja fator de risco mais associado a quedas que outros, 
como propriocepção, força muscular, tempo de reação 
e equilíbrio34. Em conseqüência, vários estudos têm se 
dedicado a questionar o valor preditivo da visão sobre 
as quedas12,14,16,17,19,22,23. Elas ocorrem, freqüentemente, 
em idosos e, embora, mais da metade não resulte lesões, 
são responsáveis por metade das mortes relacionadas a 
acidentes22. Diante disso, estudar a influência da visão 
funcional em quedas e a sua prevenção torna-se de ex-
trema importância.

As evidências analisadas nesta revisão são contraditórias 
em relação a qual função visual possui maior poder predi-
tivo para a ocorrência de quedas, pois cada estudo aponta 
uma habilidade visual que estaria mais relacionada ao risco 
de cair14,16,17,22,23. Como as três funções visuais estão intima-
mente correlacionadas, pior performance em uma implica 
pior performance nas outras, por essa razão é extremamente 
difícil definir exatamente qual delas é mais determinan-
te19. Logo, se conclui que os déficits visuais são preditores 
significativos para quedas, independente de qual função é 
considerada exercer maior influência sobre quedas em cada 
estudo. A divergência entre esses resultados pode ser atribuí-
da a diferentes delineamentos metodológicos dos estudos, 
análises estatísticas, ajustamento das variáveis de confusão e 
duração do follow-up, quando presente.

Boer et al.14 em um estudo longitudinal com 1.509 
pessoas avaliaram a sensibilidade ao contraste, o reco-
nhecimento de faces à distância de 4 metros, leitura, 
pequenas figuras em jornais, dificuldades na claridade, 
quedas e fraturas, sendo esses dois últimos obtidos por 
auto-relato. Depois de ajustadas as variáveis de confu-
são, a sensibilidade ao contraste foi apresentada em as-
sociação com as quedas recorrentes e o reconhecimento 
de faces com as fraturas. Os resultados indicaram que 
déficit visual é um fator de risco independente para que-
das e fraturas.

De modo similar, um estudo transversal com pessoas 
comunitárias com idade maior ou igual a 49 anos em 
Blue Montains (Sidney, Austrália) também concluiu que 
o mais importante fator de risco para quedas foi a sensi-
bilidade ao contraste. Os 3.654 participantes do estudo 

responderam um questionário que abrangia característi-
cas demográficas, medicamentos, função visual, história 
familiar e médica pregressas, desordens sistêmicas como 
acidente vascular cerebral (AVC) e artrite, valor subjetivo 
da saúde global e quedas. Além de realizarem um exame 
oftalmológico detalhado que avaliava o campo visual, a 
AV, a sensibilidade ao contraste e a retinopatia diabética, 
a degeneração macular e o glaucoma, por meio de testes 
específicos. Idade, sexo, uso de drogas psicotrópicas, his-
tória de AVC, artrite e auto-relato da saúde foram todos 
estatisticamente associados com duas ou mais quedas. 
A sensibilidade ao contraste teve associação significativa 
com duas ou mais quedas em todas as freqüências espa-
ciais desse estudo (p < 0,01)17.

Outra revisão de literatura identificou que o défi-
cit visual é um fator de risco importante para quedas e 
fraturas do quadril em idosos, e na maioria dos casos a 
perda visual é corrigível. A medida da AV para detectar 
o déficit visual pode não ser o bastante para identificar 
idosos com risco de quedas, e quando comparada à sen-
sibilidade ao contraste este revela ser melhor preditor. 
Estratégias de intervenção simples, como mudança de 
óculos ou correção da catarata, têm o potencial de me-
lhorar a função visual e prevenir quedas em idosos22.

Já a associação entre o declínio da AV e o risco de que-
das foi investigada em mulheres em estudo longitudinal. 
O declínio da AV foi definido como a perda de 2 linhas  
(≥ 10 letras) entre a primeira avaliação e o follow-up. Idosas 
comunitárias, que perderam uma ou mais letras de AV no 
período de cinco anos, tiveram substancialmente maiores 
chances de quedas freqüentes durante os 12 meses subse-
qüentes ao follow-up do que mulheres que não perderam 
ou melhoraram sua AV, no mesmo período. Em adição, 
a perda ≥ 10 letras de AV foi associada a 43% a mais de 
chances de quedas freqüentes durante o ano subseqüente 
(p = 0,083), sugerindo que pessoas idosas com prejuízos 
ou declínio da AV deveriam ser priorizadas em interven-
ções para avaliar e corrigir a visão para minimizar o risco 
de futuras quedas23.

Para determinar a função mais preditiva de quedas em 
idosos, 57 homens e 99 mulheres (63 a 90 anos) foram 
submetidos a testes visuais que avaliaram a AV, a sensi-
bilidade ao contraste, a percepção de profundidade, a 
estereoacuidade e o campo visual, além de uma avaliação 
da função sensório-motora que englobava propriocep-
ção, força de quadríceps, tempo de reação e equilíbrio. 
As medidas foram correlacionadas com a ocorrência de 
quedas em um ano. Os resultados mostraram que todos 
os problemas visuais, com exceção do campo visual tive-
ram declínio nas pessoas mais idosas (p < 0,05) e houve 
forte correlação entre AV, sensibilidade ao contraste e 
visão de profundidade (p < 0,01). O campo visual foi 
fracamente associado com outros problemas visuais. A 
visão de profundidade foi o maior preditor para quedas. 
A relação entre visão, função sensório-motora e quedas 
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mostrou que problemas visuais e sensório-motores são 
fatores de risco independentes para quedas (p < 0,01)16.

Em uma revisão foi encontrada relação positiva entre 
quedas e déficits visuais em pessoas acima de 75 anos 
de idade. Dos 20 estudos analisados, 14 demonstraram 
haver relação entre o aumento do risco de quedas e o 
aumento do déficit visual, visto que somente um dos es-
tudos não demonstrou diferença estatisticamente signi-
ficante. Sete estudos comprovaram relação positiva entre 
o risco de fraturas de quadril e déficits visuais12.

Em relação aos problemas de refração, catarata, glau-
coma, retinopatia diabética e degeneração macular, um 
estudo avaliou 143 pacientes idosos com o Activities of 
Daily Vision Scale (ADVS). Menores escores tiveram 
correlação significativa com maior ocorrência de quedas. 
O único parâmetro que não teve significância estatística 
foi em relação à degeneração macular, em razão do pe-
queno número de indivíduos com esse déficit na amos-
tra. Os resultados desse estudo sugerem que o ADVS 
pode ser usado como instrumento para avaliar o risco de 
quedas em pessoas idosas com problemas visuais, espe-
cialmente nas que têm glaucoma, retinopatia diabética e 
catarata (p < 0,01)38. 

Para os casos de déficits visuais não detectados e re-
versíveis, duas, mas não mutuamente excludentes, inter-
venções para melhorar a detecção de problemas visuais 
em idosos são mais divulgadas: a necessidade de ava-
liações oculares regulares e a classificação padronizada 
para problemas visuais34. Portanto, a melhor interven-
ção deve ser a detecção e o tratamento dos casos passí-
veis de correção, sejam refrativos ou cirúrgicos, como 

na catarata19,22,34. Esses problemas são mais freqüentes 
em pessoas em desvantagem social, com baixo poder 
socioeconômico ou com incapacidades físicas e/ou de 
aprendizagem34.

Outras medidas, como otimizar o ambiente visual, 
criando uma segurança domiciliar, removendo perigos 
físicos e reduzindo outros fatores predisponentes a que-
das podem ser tomadas19,39. O custo-efetividade de um 
programa de segurança ambiental e de um programa de 
exercícios domiciliários foi avaliado em 391 idosos (≥ 
75 anos), indicando que a intervenção no ambiente do-
miciliário foi mais eficaz que o programa de exercícios. 
Contudo, há de se considerar a baixa adesão dos idosos 
ao programa de exercícios proposto39. 

Em conclusão, as evidências analisadas nesta revisão 
permitiram identificar que os déficits visuais são fatores 
relevantes como causa de quedas e muitas vezes são ne-
gligenciados como tais. Se o déficit visual é irremediável, 
a atenção para outros fatores de risco se torna mais im-
portante. Fisioterapeutas são profissionais que possuem 
um contato muito extenso e próximo com idosos que 
sofrem quedas ou que se encontram em situação de risco 
para tal ocorrência. Portanto, é de extrema importância 
que saibam identificar os déficits visuais relacionados a 
quedas para, assim, referenciar os pacientes para os pro-
fissionais adequados e prover a otimização do cuidado 
prestado. Além disso, alterações domiciliares podem ser 
estudadas e propostas pelo fisioterapeuta com o intuito 
de propiciar um ambiente mais seguro e menos propen-
so a quedas, de tal forma que o impacto dos problemas 
visuais sejam minimizados. 
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Saúde e qualidade de vida ao envelhecer: 
perdas, ganhos e um paradoxo

Health and quality of life in the process of ageing:  
losses, gains and a paradox

António M. Fonseca1, Constança Paúl2 

RESUMO
A saúde desempenha um papel central no envelhecimento, podendo prever-se a qualidade de vida dos indivíduos idosos 
pela sua saúde. Apesar de a condição de idoso não representar um risco enquanto tal, é possível prever que um indivíduo 
mais velho sofrerá necessariamente perdas. Disso resulta que as pessoas idosas avaliam a sua saúde por causa das limi-
tações que se surgem nas atividades que valorizam. Há objetivos funcionais e idiossincráticos que explicam a avaliação 
dos estados de saúde, o que faz que o peso da saúde, mais precisamente da percepção da saúde na qualidade de vida, 
seja uma questão controversa e resulte um aparente paradoxo entre os níveis de incapacidade e bem-estar reportado. Este 
texto reflete alguns traços marcantes da relação entre saúde e condição psicológica ao envelhecer, ilustrando essa relação 
com estudos implementados em Portugal nos últimos anos pela Unidade de Investigação e Formação em Adultos e Idosos  
(www.unifai.net), da qual os autores são membros.
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ABSTRACT
Health plays a major role in ageing process and we can approach quality of life of the older people through their health 
status. Despite ageing condition is not a risk in itself, it is possible to predict that losses will occur. As a result of that older 
people assess their health assuming the limitations inherent to those activities they value. There are functional and personal 
aims that explain the assessment of health status, which makes that the importance of health, more precisely the impor-
tance of perceived health in quality of life, becomes a source of controversy issue regarding the apparent paradox between 
certain levels of disability and reported well-being. This paper reflects some critical points of the relationship between 
health and psychological condition during ageing process, presenting findings of studies with Portuguese samples made by 
Unit of Research and Training in Adults and Elders (www.unifai.net), which the authors are members.
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eNVelheciMeNto e SaúDe

Se envelhecer constitui uma experiência comum a to-
dos aqueles que têm o privilégio de viver vidas longas, 
o processo de envelhecimento é muito diferenciado de 
pessoa para pessoa, sendo marcado por diferentes mo-
dos de experimentação das vivências que o atravessam. 
Independentemente dessa heterogeneidade, a saúde, real 

e percebida, é para a generalidade dos idosos um aspecto 
fundamental quando se equaciona a respectiva qualida-
de de vida. A referência a problemas de saúde é uma 
constante nas entrevistas e nas avaliações dos idosos, 
aparecendo no topo das suas preocupações1,2.

Se a saúde não é, por si só, condição de felicidade, a 
sua ausência provoca sofrimento e quebra no bem-estar, 
por meio de interações complexas, diretas e indiretas, 
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com outros fatores da qualidade de vida. Sabemos que 
a ocorrência da doença provoca estresse e mobiliza os 
recursos e as capacidades individuais de coping para a re-
cuperação, podendo, secundariamente, acarretar perda 
de poder econômico, alteração das atividades diárias e 
das relações sociais e desconforto geral. Todas essas con-
seqüências, comuns às situações de doença, surgem mais 
prováveis e agravadas no caso dos idosos.

Como se pode constatar em inúmeras investigações 
feitas a propósito de diferentes doenças3, sabe-se que as 
alterações da função imunológica durante o envelheci-
mento podem estar associadas a um aumento do risco 
para se desenvolver doenças infecciosas, auto-imunes ou 
malignas, apontando-se para a existência de uma possí-
vel e provável relação entre as doenças ligadas ao enve-
lhecimento e as funções do sistema imunológico4. Além 
de a probabilidade de morrer aumentar com o passar 
dos anos, as repercussões de uma doença, mesmo não 
mortal nem particularmente debilitante, são com fre-
quência maiores para o idoso que para o adulto jovem. 
Por exemplo, a recuperação de uma fratura do fêmur na 
seqüência de uma queda, que no idoso apresenta conse-
qüências nefastas, em relação aos vários sistemas fisioló-
gicos, por causa da imobilização temporária, podendo 
pode determinar incapacitação definitiva, não é provável 
que ocorra com um jovem que sofra idêntica fratura. 

Com efeito, em face de menor força física, acuidade 
sensorial, velocidade de processamento de informação 
etc., a adaptação resulta dificultada e exige a adoção de 
medidas compensatórias, de naturezas física e social, 
para que o equilíbrio interno e o organismo-ambiente 
sejam restabelecidos. A percepção da doença e a auto-
avaliação que o sujeito faz da sua condição de saúde 
correspondem, finalmente, a uma avaliação subjetiva 
e complexa dos indicadores biológicos percepcionados 
com os estímulos experimentados a serem interpretados 
em razão das expectativas individuais e sociais, estereóti-
pos relativos a papéis e valorizações pessoais5.

eNVelheciMeNto BeM-
SUceDiDo e SaúDe

A perspectiva salutogênica6 introduziu no conceito de 
envelhecimento bem-sucedido a importância da saúde. 
Para Brooks7, a atenção dos investigadores neste domí-
nio esteve, durante anos, centrada essencialmente no 
ajustamento psicológico, encarando-o como o principal 
critério de envelhecimento bem-sucedido. Ora, não su-
bestimando o ajustamento psicológico, é necessário que o 
significado de envelhecer bem se estenda igualmente à ati-
vidade social e à saúde física: “o ajustamento psicológico, 
a atividade social e a saúde física, constituem dimensões 
importantes do envelhecimento bem-sucedido”7.

Em 1987, na seqüência dos primeiros resultados 
apurados pelo Estudo da Fundação MacArthur, Rowe 
e Kahn8 propuseram uma definição de “envelhecimento 
normal” como um estado não patológico, distinguin-
do, contudo, duas formas de envelhecer com base na 
competência funcional dos indivíduos: (i) uma forma 
“habitual/usual”, não patológica mas de alto risco; e (ii) 
uma forma “bem-sucedida”, de baixo risco e com ele-
vado potencial de funcionamento. Para os autores, esta 
distinção faz sentido tendo em consideração a elevada 
prevalência de problemas relacionados com a saúde no 
decurso do envelhecimento, o que faz, aliás, que muitas 
pessoas, quando questionadas acerca da distinção entre 
envelhecimento melhor ou pior sucedido, pensem logo 
na diferença entre saúde e doença. Ora, trata-se de um 
bom ponto de partida, mas não é o suficiente, dado que 
o envelhecimento normal refere-se ao organismo ser ca-
paz de funcionar bem, mas igualmente ao risco de adoe-
cer ou de ficar incapacitado. 

Uma década depois, Rowe e Kahn8 alargam este mo-
delo conceitual de envelhecimento bem-sucedido, dife-
renciando agora três domínios de operacionalização do 
conceito: o envelhecimento bem-sucedido traduz “a ca-
pacidade para manter três comportamentos ou caracte-
rísticas essenciais: (i) baixo risco de doença e de incapa-
cidades relacionadas com a doença; (ii) funcionamento 
físico e mental elevado; (iii) envolvimento/compromisso 
ativo com a vida”.

Para Rowe e Kahn8, somente a combinação destas 
três características é capaz de proporcionar um envelhe-
cimento bem-sucedido, registrando-se uma hierarquia 
entre as três componentes do envelhecimento bem-su-
cedido; a ausência de doença torna mais fácil a manu-
tenção do funcionamento físico e mental e este, por sua 
vez, facilita (mas não garante) um envolvimento ativo 
com a vida. Segundo os mesmos autores, a combinação 
dessas três componentes – ausência de doença, bom 
funcionamento cognitivo e físico e compromisso com a 
vida – representa o conceito mais completo e apurado de 
envelhecimento bem-sucedido. 

Note-se que o evitamento de doença e a incapaci-
dade refere-se não apenas à presença ou à ausência de  
doença, mas igualmente à presença ou à ausência de fa-
tores de risco propiciadores de doença e incapacidade. É 
por isso que Rowe e Kahn8 insistem muito na necessi-
dade de promoção da saúde e não apenas na prevenção 
da doença, sendo esse um dos aspectos que mais pode-
rá favorecer o envelhecimento bem-sucedido. Segundo 
aqueles autores, a promoção da saúde poderá e deverá 
começar antes de se atingir a velhice, não obstante lidar-
mos aqui com um problema acrescido: as iniciativas e 
os comportamentos adotados durante a vida adulta que 
promovem efeitos positivos no que se refere a promoção 
da saúde (deixar de fumar, ter uma alimentação cuidada 
etc.) não podem andar unicamente ligados à promessa 
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de que tal vai corresponder a uma velhice melhor. Se as-
sim for, a pessoa poderá facilmente desinteressar-se pela 
adoção de comportamentos preventivos, pois poderá su-
ceder que a morte ocorra antes de ela ver e experimentar 
os efeitos desses mesmos comportamentos. Daí que, em 
nossa opinião, tão importante como falar em promoção 
da saúde seja necessário insistir na influência que de-
terminados estilos de vida provocam sobre o bem-estar 
geral, antes e durante o envelhecimento.

Na obra Psicossociologia da Saúde, Paúl e Fonseca9 
exploram a possibilidade de o continuum saúde-doença 
ser influenciado justamente, entre outros aspectos, pelo 
seu estilo de vida e pelo contexto que o rodeia, tudo 
isto variáveis que interferem de forma mais ou menos 
negativa – conforme a própria morbilidade da doença e 
os recursos de coping de que o indivíduo dispõe – com 
o bem-estar e a qualidade de vida do idoso. Outros au-
tores têm proposto um modelo de análise semelhante, 
com aplicação particular ao período da meia-idade e 
posterior10. 

As implicações diretas da alteração do bem-estar e 
da qualidade de vida que Paúl e Fonseca9 referem po-
dem ser constatadas, tendo em consideração o modo 
como a pessoa idosa lida com as exigências inerentes 
às suas atividades de vida diária (cuidados consigo pró-
prio, relativamente à alimentação ou à higiene), às ati-
vidades instrumentais da vida diária (ir às compras, ao 
médico) e às atividades por ela valorizadas e que pos-
sam ficar comprometidas pela doença (como passear 
ou ler). Os autores especificam, a este propósito, que 
a consideração das atividades valorizadas pelo próprio 
sujeito deve-se ao fato de uma vida com qualidade ou 
bem-sucedida ser um conceito profundamente cultural 
e individual. “Tentar estabelecer um padrão uniforme 
de atividades de ‘nível superior’ para os idosos (que não 
pressupõem a sobrevivência), à semelhança do que se 
faz para as atividades da vida diária que se avaliam em 
termos de capacidades de vida autônoma, seria um erro 
que impediria a compreensão plena das conseqüências 
resultantes de uma dada doença ao nível do bem-estar 
de uma pessoa concreta”9. 

Disso resulta que as pessoas, particularmente as ido-
sas, avaliam a respectiva situação de saúde pelas limita-
ções que se produzem também em nível das atividades 
que valorizam, ou seja, quem valoriza ler, avalia de ma-
neira mais negativa as limitações visuais; quem valoriza 
sair de casa e passear, sente-se mais penalizado com as 
limitações motoras. Em suma, para Paúl e Fonseca9, há 
objetivos funcionais e idiossincráticos que explicam a 
avaliação dos estados de saúde. 

O estudo EXCELSA, realizado em Portugal, permi-
tiu recolher interessante conjunto de dados referentes 
às variações significativas dos índices de envelhecimen-
to bem-sucedido estudados, em função, precisamente, 
da auto-avaliação da saúde. Assim, quem se auto-avalia 

como tendo melhor saúde apresenta melhores resulta-
dos em provas de natureza cognitiva, tem mais amigos 
e mais relações sociais, maior coerência, menor neuroti-
cismo, maior extroversão e abertura à experiência, me-
nor controle externo e maior controle interno, faz mais 
atividade física, tem menos problema de saúde e menor 
consumo de bebidas alcoólicas11,12. Estes dados confir-
mam, pois, que à semelhança da saúde real, também a 
saúde percebida e auto-avaliada constitui um importan-
te critério pelo qual é possível predizer com segurança o 
envelhecimento bem-sucedido dos indivíduos (ou pelo 
menos assim considerado pelos próprios).

QUaliDaDe De ViDa e SaúDe

Não obstante as diferenças interindividuais que se verifi-
cam quanto ao modo de experimentar o envelhecimen-
to, a saúde continua a ser uma área fulcral da qualidade 
de vida, particularmente para os idosos. A introdução do 
conceito de qualidade de vida na área da saúde deveu-se 
à mudança de modelo de abordagem das questões da 
saúde, tendo-se passado de uma ênfase biomédica para 
uma ênfase mais holística, biopsicossocial. As interven-
ções médicas deixaram de ser avaliadas exclusivamente 
do ponto de vista dos resultados quanto à mortalida-
de e à morbilidade, passando a integrar a melhoria do 
bem-estar geral, particularmente no que diz respeito às 
doenças crônicas9. Na década de 1990, sob a égide da 
Organização Mundial de Saúde, formou-se um grupo 
que assumiu o estudo da Qualidade de Vida, definindo-
a como “a percepção individual da sua posição na vida 
no contexto da cultura e sistema de valores nos quais 
se insere e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”13. Esta abordagem é particular-
mente pertinente em face do envelhecimento demográ-
fico da população e da evidência de que as pessoas vivem 
mais tempo e com menos doenças agudas, ou seja, a 
qualidade de vida e a sua avaliação são questões centrais, 
em particular no que diz respeito aos idosos14.

Foi precisamente com base em um instrumento de-
senvolvido pelo WHOQOL Group, o WHOQOL-Bref, 
que procedemos a uma avaliação da qualidade de vida 
de um grupo de idosos portugueses residentes na comu-
nidade em meios rural e urbano15. O WHOQOL-Bref 
inclui duas questões gerais, uma relativa à avaliação glo-
bal da qualidade de vida e outra relativa à satisfação com 
a saúde, que evidenciaram os seguintes dados:

avaliam como “Muito boa” a sua •	 qualidade de vida, 
3% dos idosos; 24% como “Boa”; 41% como “Nem 
boa nem má”; 21% como “Má”; 11% como “Muito 
má”. Esta variável não parece associada à condição 
rural/urbana dos idosos, ao sexo, ao estado civil ou 
às atitudes em face do envelhecimento, mas sur-



35Envelhecimento e saúde

ge fortemente associada, de maneira significativa, 
com a idade (F [4,233] = 5.469; p < 0,000), com 
a educação (F [4,233] = 6.595; p < 0,000), com o 
rendimento (F [4,233] = 10.648; p < 0,000), com 
a autonomia (F [4,233] = 26,328; p < 0,000), com 
a família (F [4,233] = 7.954; p < 0,000), com os 
amigos (F [4,233] = 5.855; p < 0,000), com os confi-
dentes (F [4,233] = 5.035; p < 0,000), com a solidão 
(F [4,233] = 12.129; p < 0,000) e com a ansiedade 
(F [4,233] = 8.669; p < 0,000);
o panorama relativo à •	 satisfação com a saúde é mais 
negativo: “Muito insatisfeito” – 37% dos idosos; “In-
satisfeito” – 21%; “Nem satisfeito nem insatisfeito” 
– 22%; “Satisfeito” – 15%; “Muito satisfeito” – 5%. 
A satisfação com a saúde surge associada de maneira 
significativa com a idade (F [4,233] = 4.301; p < 0,05), 
com a educação (F [4,233] = 3.917; p < 0,05), com 
o rendimento (F [4,233] = 4.176; p < 0,05), com a 
autonomia quanto às Atividades Instrumentais da 
Vida Diária (AIVD) (F [4,233] = 18.864; p < 0,000), 
com a família (F [4,233] = 3.116; p < 0,05), com os 
amigos (F [4,233] = 4.704; p < 0,05), com a solidão  
(F [4, 233] = 17.414; p < 0,000) e com a ansiedade 
(F [4,233] = 17,827; p < 0,000). As variáveis rural/
urbano, gênero, estado civil, confidentes e atitudes 
em face do envelhecimento não surgem associadas 
de maneira estatisticamente significativa à satisfação 
com a saúde.

Em outro momento deste estudo, os autores in-
terpretam que o fato de a maioria dos idosos sentir-se 
muito insatisfeita com a saúde percebida (58% diz-se 
“muito insatisfeito” ou “insatisfeito” com a sua saúde) 
emerge como um aspecto muito importante relativo ao 
bem-estar e à qualidade de vida, reforçando os resultados 
de Bowling1,2, em que se demonstra que não obstante a 
importância atribuída às relações sociais, ter saúde é um 
fator determinante e a falta de saúde contribui particu-
lar e decisivamente para baixar a qualidade de vida dos 
idosos.

Esta conclusão não parece, todavia, ser nem definiti-
va nem generalizável a todos os indivíduos, como vere-
mos em seguida.

iNterPretaNDo UM ParaDoxo

O peso da saúde, mais precisamente da percepção da 
saúde na qualidade de vida, continua de fato a ser uma 
questão controversa. De acordo com Rothermund e 
Brandtstadter16, as dificuldades dos idosos a respeito da 
saúde e do desempenho comportamental, associadas a 
doenças e perdas irreversíveis, não resultam necessaria-
mente em um grande impacto negativo na qualidade de 

vida percebida. Esta constatação poderá explicar-se por 
meio de um processo dual de coping, usado pelos idosos 
para se ajustarem às dificuldades17:

o •	 coping assimilativo corresponde a uma tentativa 
para diminuir as perdas atuais ou antecipadas por 
meio de ações compensatórias, tentando transformar 
as situações negativas em situações que se ajustam 
aos objetivos, diminuindo a discrepância entre o es-
tado atual e o desejado ou ideal;
o •	 coping acomodativo corresponde, por sua vez, à al-
teração para objetivos e padrões de mais baixo nível 
ou exigência, permitindo assim manter o sentido de 
auto-eficácia e controle sobre a vida. 

Rothermund e Brandtstadter16 referem que os es-
forços compensatórios aumentam até cerca dos 70 
anos, observando-se a partir daí um reajuste de expec-
tativas ao desempenho possível (porque tais esforços 
tornam-se menos eficazes). Passa a imperar, então, o 
coping acomodativo, que permitirá assegurar uma per-
cepção positiva da qualidade de vida. Esta percepção 
estará também dependente, porém, da existência de re-
cursos externos (equipamentos e serviços) disponíveis 
para os idosos. 

Segundo os mesmos autores16, com o avanço da 
idade estes esforços compensatórios mais cedo ou 
mais tarde chegam ao seu limite. Acima dos 70 anos, 
o decréscimo nesses esforços compensatórios está as-
sociado à diminuição da disponibilidade e da eficiên-
cia dos recursos de ação. Para os autores, a resiliência 
do self na velhice não pode ser explicada simplesmen-
te em termos de esforços ativos de compensação. Os 
processos de coping assimilativo e coping acomodativo 
dão uma explicação mais compreensiva, consideran-
do o efeito recíproco entre as intervenções ativas e o 
ajustamento de padrões de realização e metas pesso-
ais. Se o coping assimilativo consiste na tentativa de 
evitar ou diminuir as perdas mediante atividades ins-
trumentais, compensatórias (nesse modo de coping,  
o indivíduo tenta transformar a situação avaliada 
negativamente de maneira a ajustá-la a aspirações e 
metas pessoais), um modo diferente de neutralizar a 
discrepância entre a condição atual e a idealizada con-
siste em adaptar padrões, metas e objetivos aos cons-
trangimentos. 

Este processo acomodativo envolve o desinvestimen-
to, a redução das aspirações e a diminuição da exigência 
dos padrões de realização pessoal, isto é, os indivíduos 
acomodam os seus objetivos e adotam um funcionamen-
to conforme às suas reais possibilidades. Os processos 
acomodativos são dominantes quando as repetidas ten-
tativas ativas de mudança da situação são mal-sucedidas, 
revelando-se importantes para amenizar as tensões emo-
cionais que emergem diante: (i) da constatação de que 
os constrangimentos ultrapassam as capacidades, (ii) da 
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experiência de que a perda dessas capacidades, assente 
freqüentemente em déficits físicos, é irreversível. 

Também segundo Staudinger, Marsiske e Baltes18, 
diante de perdas o self apresenta resiliência ou capacida-
de de reserva, ou seja, há um potencial de manutenção 
e recuperação dos níveis de adaptação normal, verifi-
cando-se a presença de recursos latentes que podem ser 
ativados. Interpretando os dados recolhidos no Berlin 
Aging Study, Smith et al.19 defendem que os idosos, mes-
mo sob condições de limitações e incapacidades funcio-
nais, mantêm um sentido positivo de bem-estar e, como 
qualquer ser humano, conseguem ativar mecanismos 
compensatórios para lidar com tais perdas. Apesar de as 
pessoas com incapacidades apresentarem, naturalmente, 
limitações nas atividades do quotidiano, muitas referem 
que tal fato não as impede de ter uma boa ou mesmo 
excelente qualidade de vida.

Tendo em conta as representações habitualmente 
negativas que rodeiam o conceito de envelhecimento, a 
capacidade de ajustamento dos indivíduos idosos à di-
versidade e à dificuldade das experiências de vida, man-
tendo níveis positivos de bem-estar e qualidade de vida, 
surge assim como um paradoxo. Albrecht e Devlieger20 
denominam justamente a aparente contradição entre o 
nível de incapacidade dos idosos e a percepção de eleva-
do bem-estar e qualidade de vida, como o paradoxo da 
incapacidade. Para estes autores, o paradoxo da incapa-
cidade leva à seguinte questão: “Por que razão muitas 
pessoas com incapacidades sérias e persistentes referem 
que experimentam uma boa ou até mesmo excelente 
qualidade de vida, quando a maioria dos observadores 
externos destes indivíduos avalia essas mesmas vidas 
como pouco ou mesmo nada satisfatórias?”.

Na tentativa de explicar esta questão, Albrecht e 
Devlieger20 estudaram 153 pessoas de uma comunida-
de norte-americana que apresentavam limitações físicas 
significativas, assim reconhecidas por elas, avaliando-as 
quanto à sua percepção de qualidade de vida. Tratou-se 
de um estudo qualitativo, concretizado por entrevistas 
semi-estruturadas, nas quais os indivíduos respondiam 
a questões sobre a sua incapacidade, sobre a qualidade 
de vida percebida e como a incapacidade afetava a qua-
lidade de vida. 

As pessoas que avaliaram a sua qualidade de vida 
como excelente ou boa (54,3%) explicaram esse bem-
estar invocando o reconhecimento das limitações, o 
controle do corpo e da mente, a capacidade de desem-
penhar papéis esperados, a adesão a uma crença espiritu-
al, terem uma rede de relacionamentos sociais e afetivos 
estáveis e a existência de perspectivas para o futuro. En-
tre os que relataram uma qualidade de vida razoável ou 

pobre, a experiência da solidão, a dor e fadiga crônicas, 
bem como a discrepância entre aquilo que a pessoa pre-
tende e aquilo que consegue alcançar, foram os aspec-
tos mais salientados pelos participantes do estudo como 
susceptíveis de comprometer a qualidade de vida. Se-
gundo Albrecht e Devlieger20, a perda de controle sobre 
as atividades físicas e mentais, a permanência de quadros 
dolorosos, a inexistência de crenças e de projetos de vida 
claros, a falta de energia e a ausência de esperança expli-
cariam a percepção de pior qualidade de vida.

Albrecht e Devlieger20 encontraram assim nestes re-
sultados a confirmação do paradoxo da incapacidade e 
concluíram que, para os indivíduos entrevistados que 
apresentavam incapacidades, a percepção de uma boa 
qualidade de vida depende sobretudo do balanço entre 
corpo e mente (focalizando a atenção naquilo que “eu 
posso”) e da manutenção de relações harmoniosas den-
tro dos contextos pessoais e sociais. Todavia, isso nem 
sempre se passa assim, isto é, se algumas pessoas incapa-
citadas são capazes de produzir e manter esse equilíbrio 
e, conseqüentemente, experimentar uma boa qualidade 
de vida, outras pessoas não são capazes de lidar com a 
sua condição de saúde e com as restrições ambientais 
que daí decorrem. Para estas, a solidão, o sofrimento fí-
sico e um sentimento de frustração ligado à impossibi-
lidade de concretizar projetos individuais surgem como 
os fatores que mais contribuem para a avaliação negativa 
da respectiva qualidade de vida.

Outros estudos21,22 confirmam igualmente que a 
qualidade de vida não depende simplesmente das con-
dições de saúde; pessoas sofrendo de doenças crônicas 
conseguem mesmo retirar algum sentido positivo dessa 
condição, quais sejam o aperfeiçoamento de alguns as-
pectos da personalidade e a melhoria de relações sociais. 
Aliás, algumas pessoas sofrendo de incapacidades várias 
dizem mesmo que atingiram a felicidade por causa da in-
capacidade e não apesar dela. Segundo Weinberg23, tais 
pessoas “estão satisfeitas com aquilo que são e mostram-
se capazes de atingir os seus objetivos de vida apesar ou 
mesmo por causa das suas incapacidades, não obstante a 
tendência da sociedade ser no sentido de encarar a inca-
pacidade com uma tragédia persistente”.

Concluindo, se uma boa saúde física e mental surge 
como uma condição associada à qualidade de vida, os 
dados aqui relatados deixam aberta a possibilidade de 
tal condição não ser suficiente nem aparentemente ne-
cessária para que os indivíduos de todas as idades – e os 
idosos em particular – possam experimentar uma vida 
que classificam como de qualidade, fundamentando essa 
apreciação em aspectos de natureza subjetiva relativos, 
em suma, à competência na gestão do viver e ao sentido 
que atribuem à essa mesma vida.
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aging Population: evidence-Based answers to common 
clinical Problems
Data:	1	a	29	fevereiro
Local:	Sarasota,	FL,	EUA
Informações:	http://www.ams4cme.com/www/HomeOrTravel	
CME/AudioCDs/Series10/AUDCD-1020070205.aspx

2nd international congress on Gait and Mental function
Data:	1	a	3	fevereiro
Local:	Amsterdã,	Holanda
Informações:	http://www.kenes.com/gait/

aging Population: Primary care Medicine for the elderly
Data:	4	a	8	fevereiro
Local:	Sarasota,	FL,	EUA
Informações:	http://www.ams4cme.com

the 6th World congress on the aging Male
Data:	21	a	24	fevereiro
Local:	Tampa,	FL,	EUA
Informações:	http://www.kenes.com/aging-congress/

Dementia fair congress
Data:	22	e	23	fevereiro
Local:	Leipzig,	Alemanha
Informações:	http://www.dfc-online.eu/

Neuroimaging in Dementia
Data: 24 a 26 março
Local:	Toronto,	ON,	Canadá
Informações:	http://www.baycrest.org/Events/default_12697.asp

Gero 2008 – ix Simpósio anual de SGhc-fMUSP, xxVi curso 
de atualização em Geriatria e Gerontologia, V encontro para o 
envelhecimento Saudável
Data:	28	a	30	março
Local: São Paulo, SP
Informações:	http://www.sbgg-sp.com.br/

Geriatrics 2008
Data:	5	a	9	abril
Local:	Antalya,	Turquia
Informações:	http://www.geriatrics2008.org/
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V congreso latinoamericano de Gerontología y Geriatría

Viii congreso colombiano de Gerontología y Geriatria
Data:	16	a	19	de	abril
Local: Bogotá, Colômbia
Informações:	http://www.acgg.org.co/info.htm

2008 annual Scientific Meeting of the american Geriatrics 
Society (aGS)
Data:	30	abril	a	4	maio
Local:	Washington,	DC,	EUA
Informações:	http://www.americangeriatrics.org/news/
meeting/2008/index.shtml

alzheimer's Disease: Update on research, treatment, and 
care 2008
Data:	22	e	23	maio
Local:	San	Diego,	CA,	EUA
Informações:	http://cme.ucsd.edu/alzheimers/

xVi congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia
Data:	4	a	7	junho
Local:	Porto	Alegre,	RS
Informações:	www.plenariumcongressos.com.br

DVD - aging Population: challenges in the Primary care 
Setting
Data:	1	a	31	julho
Local:	Sarasota,	FL,	EUA
Informações:	http://www.ams4cme.com/www/HomeOrTravel	
CME/VideoDVDs/Series05/VIDVD-0520070205.aspx

Nutrition, exercice cognitive / frailty and Sarcopenia
Data:	1	e	2	agosto
Local:	Albuquerque,	NM,	EUA
Informações:	http://www.serdi-fr.com/ABQ.htm

Vi congresso Brasileiro de alzheimer
Data:	13	a	16	de	agosto
Local:	Recife,	PE
Informações:	http://www.icones.com.br/abrazpe/

5th european congress on Nutrition and health of the elderly 
People
15	a	17	setembro
Varsóvia, Polônia
nhecongress2008@sggw.pl
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